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PENGARUH LAMA WAKTU FERMENTASI TERHADAP TOTAL ASAM
TERTITRASI (TAT), pH DAN KARAKTERISTIK TEMPOYAK
MENGGUNAKAN STARTER BASAH Lactobacillus casei
Oktaviani P. Megama
NIM : 121434034
ABSTRAK

Buah durian umumnya di konsumsi segar, namun hanya dapat bertahan
dalam waktu yang cukup singkat. Upaya meningkatkan daya awet buah durian,
yaitu dapat diolah secara fermentasi menjadi tempoyak dengan melibatkan bakteri
asam laktat (BAL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama
waktu fermentasi terhadap total asam, pH dan karakteristik tempoyak yang dibuat
menggunakan starter basah L. casei. Selain itu untuk mengetahui waktu optimal
proses fermentasi yang dibutuhkan agar mendapatkan tempoyak terbaik.
Tempoyak dibuat dengan memisahkan daging buah durian dari bijinya, lalu
ditambahkan garam dan starter, kemudian difermentasi. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan lama waktu
fermentasi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 6 hari dengan masing-masing 3
ulangan. Data kuantitatif (total asam tertitrasi dan pH) dan kualitatif (rasa, aroma,
tektur, warna) dianalisis menggunakan uji anova.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan lama waktu fermentasi
berpengaruh nyata terhadap pH, rasa dan aroma, namun tidak berpengaruh nyata
terhadap TAT, tekstur dan warna. Perlakuan dengan lama waktu fermentasi 5 hari
merupakan waktu optimal untuk mendapatkan pH, rasa dan aroma tempoyak
terbaik.

Kata Kunci: durian, tempoyak, starter basah L. casei, TAT dan pH, organoleptik
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The Influence of Fermentation Time to Total Titrated Acid,
pH and Tempoyak Characteristic
using Lactobacillus casei Wet Starter
Oktaviani P. Megama
NIM : 121434034
ABSTRACT

The durian fruit is generally fresh consumed, but only hold out in a fairly
short time. The efforts were made to increase the durable power from durian fruit,
that can be processed by fermentation into tempoyak with involving lactic acid
bacteria (LAB). The purposes of this research are to find the influence of
fermentation time to total acid, pH and tempoyak characteristic with L. casei wet
starter. In addition, knowing the optimal fermentation time process is needed in
order to get the best tempoyak.
Tempoyak was made with splitting the pulp of durian from its seeds, added
salt and starter, then fermented. This research was using design random complete
with a various treatment of fermentation time of 2 days, 3 days, 4 days, 5 days and
6 days with each three deuteronomy. The quantitative (total titrated acid and pH)
and qualitative (taste, flavour, texture and colour) data were analysed using
statistical tests.
The result showed that the treatment of fermentation time have had the
real impact on pH, taste and flavour, but had not had the real impact on total
acid, texture and colour. The treatment with a long time fermentation 5 days is the
optimal to get pH, taste and flavour best tempoyak.

Keywords: durian, tempoyak, L. casei wet starter, TAT and pH, organoleptic
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Durian (Durio zibethinus) merupakan nama tumbuhan tropis yang berasal
dari Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Kualitas buah
durian terbaik biasanya didapat dari pohon durian yang sudah tua. Durian di
Indonesia juga merupakan komoditas unggulan bagi masyarakat, karena banyak
digemari. Selain itu durian dapat dijadikan berbagai olahan makanan dan
minuman (Yuliana, 2007). Durian banyak tersebar di Indonesia, salah satunya
yaitu di Sumatera dan Kalimantan, namun jika sudah panen banyak durian yang
berlebih dan bahkan terbuang jika sudah tidak layak konsumsi.
Buah durian umumnya dikonsumsi segar, masyarakat sering mengolah
durian menjadi sari buah atau ditambahkan ke dalam es krim. Untuk
memperpanjang masa simpan dan penganekaragaman produk, buah durian dapat
pula diolah melalui serangkaian proses pengolahan. Buah durian dapat diolah
secara fisika kimia (non-fermentasi) dan dapat diolah dengan melibatkan
mikrobia atau diproses secara mikrobiologi (fermentasi). Pengolahan secara
mikrobiologi yaitu dengan melibatkan bakteri asam laktat atau fermentasi yaitu
menghasilkan produk dengan sebutan tempoyak.
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Tempoyak merupakan makanan yang berasal dari durian fermentasi dan
biasanya dikonsumsi sebagai lauk yang dimakan dengan nasi, dapat pula dibuat
menjadi sambal tempoyak atau dijadikan sebagai bumbu masakan (Yuliana,
2007). Masyarakat umumnya membuat tempoyak dalam industri rumahan secara
spontan dengan memanfaatkan buah durian yang berlebih atau buah yang tidak
layak untuk dikonsumsi segar. Pembuatan tempoyak dengan penambahan kultur
murni dapat menghasilkan kulitas tempoyak yang lebih baik. Pada penelitian ini
durian yang digunakan adalah durian Petruk, karena durian Petruk tidak terlalu
banyak mengandung air yang dapat membuat tempoyak lebih berair. Pada
umumnya masyarakat tidak terlalu menyukai tempoyak yang banyak
mengandung air.
Pada penelitian ini akan dianalisis total asam tertitrasi, pH dan karakteristik
tempoyak yang dihasilkan setelah fermentasi. Fermentasi tempoyak oleh
kalangan masyarakat yang biasanya dilakukan secara spontan diinkubasi dengan
suhu kamar selama 7 - 10 hari. Penambahan inokulum dapat membuat lama
waktu fermentasi tempoyak menjadi lebih singkat yaitu dari 2 - 4 hari. Penelitian
ini menggunakan perlakuan lama waktu fermentasi yaitu 2, 3, 4, 5 dan 6 hari,
untuk mendapatkan total asam tertitrasi, pH dan karakteristik tempoyak yang
terbaik. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu menggunakan perlakuan waktu
fermentasi dengan interval 1 hari dan pengamatan terhadap total asam tertitrasi,
pH dan karakteristik tempoyak menggunakan starter.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian eksperimen ini,
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh lama waktu fermentasi terhadap total asam teritrasi
(TAT), pH dan karakteristik tempoyak menggunakan starter basah L. casei?
2. Berapakah waktu optimal yang dibutuhkan pada proses fermentasi tempoyak
menggunakan starter basah L. casei untuk mendapatkan total asam teritrasi
(TAT), pH dan karakteristik tempoyak terbaik?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi terhadap total asam teritrasi
(TAT), pH dan karakteristik tempoyak menggunakan starter basah L. casei
2. Mengetahui waktu optimal yang dibutuhkan pada proses fermentasi
tempoyak menggunakan starter basah L. casei untuk mendapatkan total
asam teritrasi (TAT), pH dan karakteristik tempoyak terbaik

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengolahan tempoyak
secara terkontrol dan waktu fermentasi yang optimal pada pembuatan
tempoyak tempoyak dengan penambahan starter basah L. casei.
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2. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama dalam pengolahan
tempoyak menggunakan cara yang sesuai dan lebih terkontrol dengan
penambahan starter, agar didapatkan tempoyak dengan kualitas lebih baik.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan siswa terhadap pemanfaatan
mikroorganisme

(Lactobacillus

casei)

dalam

bioteknologi

sebagai

pengolahan bahan makanan. Diaplikasikan untuk pembelajaran kelas XII
pada materi Bioteknologi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Tempoyak
Secara fisik, tempoyak merupakan massa yang bersifat semi padat,
berwarna putih sampai kekuning-kuningan. Selama proses fermentasi, karena
terbentuknya keseimbangan antara gula dari buah durian dan asam-asam organik
membuat tempoyak memiliki cita rasa dan aroma yang kuat. Aroma yang sangat
kuat tersebut disebabkan oleh komponen utama rasa durian yang didominasi oleh
senyawa sulfur, berpadu dengan aroma asam hasil fermentasi. Komponen sulfur
tempoyak yang utama adalah diethyl disulfite, sedangkan asam organik yang
dihasilkan oleh tempoyak adalah asam laktat, asam malat dan asam asetat
(Yuliana, 2015).
Tempoyak umumnya berwarna putih sampai kekuning-kuningan, warna
tersebut mengikuti warna durian yang menjadi bahan dasar dan biasanya
bergantung dari varietas durian. Beberapa buah durian berwarna kuning
keputihan, berwarna kuning cerah, orange dan bahkan ada durian yang
bervarietas tertentu berwarna merah. Warna tempoyak juga dapat ditentukan oleh
masa penyimpanannya, tempoyak yang masih baru berwarna cerah dari putih
sampai kekuningan dan warna tempoyak yang telah lama akan berwarna
kecoklatan sebagai akibat reaksi oksidasi (Yuliana, 2015).

5
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Menurut Sukowati (2007), tempoyak memiliki karakteristik tekstur yang
lunak, berserat halus, lembut agak kental, seperti bubur, kenampakannya sedikit
berair. Tekstur lunak dan berair pada tempoyak disebabkan oleh degradasi
daging durian selama fermentasi dan tingginya kandungan air yaitu sekitar 5567%. Tempoyak yang umumnya disukai oleh masyarakat yaitu tempoyak yang
mempunyai rasa yang agak asam, warna cerah serta masih mempunyai aroma
khas bahan dasarnya yaitu durian dan dengan tektur yang tidak terlalu berair.
Penambahan garam pada pembuatan tempoyak mempunyai fungsi yaitu
agar terjadinya penarikan air dan zat-zat bergizi dari dalam sel keluar sel, akibat
perbedaan tekanan osmosis. Selanjutnya zat-zat bergizi tersebut akan digunakan
sebagai substrat bagi pertumbuhan bakteri yang bekerja selama proses
fermentasi. Umumnya penambahan garam pada pembuatan tempoyak sangat
bervariasi yaitu 2,5% sampai dengan 30%. Pemberian garam dengan konsentrasi
yang berbeda-beda menghasilkan dua jenis tempoyak, yaitu tempoyak asam
dengan konsentrasi garam kurang dari 5% dan tempoyak asin dengan konsentrasi
garam lebih dari 5% (Yuliana, 2015).
Beberapa peneliti melaporkan bahwa mikroorganisme yang terlibat pada
fermentasi buah durian menjadi tempoyak adalah bakteri asam laktat (Irwandi &
Che-Man; Morton; Battcock & Ali; Gandjar; Yuliana; dalam Yuliana, 2007).
Bakteri asam laktat dalam fermentasi tempoyak diantaranya adalah L. plantarum,
L. brevis, L. mali, L. fermentum, L. casei, L. corynebacterium, Leuconostoc
mesenteroides dan Pediococcus acidilactici (Yuliana, 2005). Fermentasi buah
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durian menjadi tempoyak dapat dilakukan secara tradisional atau tanpa
penambahan inokulum dan secara terkontrol yaitu dengan penambahan inokulum
atau ragi.

a. Fermentasi tempoyak secara tradisional
Fermentasi tempoyak secara tradisional umumnya dilakukan oleh
masyarakat yaitu fermentasi secara spontan tanpa penambahan inokulum atau
ragi. Pembuatan tempoyak secara spontan yaitu dilakukan dengan memisahkan
daging durian dari bijinya kemudian dihancurkan secara manual, lalu
ditambahkan garam secukupnya sampai homogen, kemudian ditempatkan
diwadah atau toples lalu ditutup rapat (Yuliana, 2015).

b. Fermentasi tempoyak secara terkontrol
Pembuatan tempoyak secara terkontrol dapat memberikan hasil yang lebih
baik karena ditambahkan dengan inokulum atau ragi. Penambahan inokulum atau
ragi dalam fermentasi tempoyak dapat mengurangi kontaminasi karena
keberadaan bakteri yang dominan di awal fermentasi akan menekan pertumbuhan
organisme kontaminan. Penggunaan inokulum sebagai starter pada produkproduk fermentasi terbukti menunjukkan hasil yang lebih baik, seperti dilaporkan
pada fermentasi olive, ikan makarel, silase jagung dan pada penyimpanan fillet
ikan (Leal-Sanchez et al.; Yin et al.; Drihuis, et al.; Kim dan Hearnseger, dalam
Yuliana, 2007).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

Pada fermentasi tempoyak, inokulum yang harus ditambahkan adalah
bakteri asam laktat (BAL), karena fermentasi durian menjadi tempoyak termasuk
golongan fermentasi asam laktat. Penelitian yang dilakukan terhadap tempoyak
menunjukkan bahwa penambahan inokulum bakteri asam laktat Pediococcus
acidilactici sebagai Starter, menghasilkan mutu mikrobiologi tempoyak lebih
baik yaitu total BAL lebih banyak dan organisme lain penyebab kontaminan
dapat dicegah. Selain itu, penambahan inokulum dapat mempersingkat waktu
fermentasi tempoyak yaitu dari 7-10 hari menjadi 2-4 hari (Yuliana, 2015).

2. Durian (Durio zibethinus)
a. Klasifikasi Durian (Durio zibethinus)
Berikut merupakan klasifikasi durian menurut Van Steenis (2008) :
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyledonae

Ordo

: Bombacales

Familia

: Bombacaceae

Genus

: Durio

Spesies

: Durio zibethinus Murr.

Gambar 2.1 Durian Petruk (Anonima, 2012)

b. Morfologi Durian
Durian (D. zibethinus) memiliki habitus berupa pohon, dengan tinggi
pohon 10 – 30 m. Memiliki ujung ranting yang bersisik. Daun berbentuk
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lanset, tangkai daun memanjang dengan pangkal daun yang membulat dan
pada ujung daunnya berbentuk meruncing. Bagian permukaan atas daun
durian yaitu licin dan berwarna hijau muda sedangkan pada bagian
permukaan bawah bersisik rapat dengan warna keemasan. Terdapat daun
penumpu yang mudah rontok. Tipe bunga terbuka yang berbentuk seperti
payung, kelopak berbentuk seperti lonceng dan berwarna putih kuning,
berlekuk enam atau bercangap. Memiliki benang sari banyak yang berbentuk
seperti kipas dan kepala sari beruang satu dengan bentuk bengkok. Bakal
buah beruang lima, sedangkan bakal biji beruang banyak dan tangkai putik
tebal. Durian memiliki bentuk buah yaitu bulat dan memanjang dengan
ukuran 13 – 15 cm. Pada bagian luar buah durian terdapat duri yang kasar,
merupakan kulit durian yang melindungi bagian dalam. Mempunyai lima
katup dan berbau tajam. Pada biji terdapat 2 – 6 ruang dengan selubung biji
yang berwarna putih atau kuning pucat. Buah durian banyak pada bulan Juni
– Oktober. Durian banyak ditanam sebagai pohon buah dan juga tumbuh liar
(Steenis, 2008).
Durian Petruk (Durio zibethinus cv. Petruk) memiliki daging buah yang
berwarna kuning dan tebal. Tekstur daging buah sedikit lembek dan berserat
halus. Memiliki rasa yang manis dan aroma yang tidak begitu tajam/
menyengat (Saputra, 2013).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

c. Kandungan Gizi Durian
Bagian utama yang sering dimanfaatkan dan dimakan dari durian ialah
buahnya. Durian merupakan buah bergizi dengan kandungan protein,
karbohidrat dan vitamin yang tinggi. Durian memiliki manfaat yang baik bagi
tubuh, diantaranya yaitu bagus untuk kesehatan kulit, membantu dalam
pencernaan, mampu mengatur kadar gula merah, dapat menghindari dan
mengurangi sembelit, mengontrol suhu badan dan mencegah terjadinya stress
(Saputra, 2013). Berikut ini merupakan komposisi kimia buah durian
menurut Brown dalam Yuliana (2015) :

Tabel 2.1 Komposisi kimia buah durian
Konstituen
% Daging Buah Segar
Total mineral

0.8-1,25

Total padatan

55,50

Serat

0,9-4,40

Kadar Air

55,5-68

Protein

2,0-3,2

Total karbohidrat

21,33-36,1

Pati

4-11,1%

Total gula

10,02-13,55

Gula reduksi

2,7-4,79%

Lemak

0,71-7,34

Total kalori

124-188,5 kkal/100 g

Beta karoten

600,5-1398,3 IU/100 g

Vitamin A

Sedikit sampai 3,8 mg/g

pH

6,00-7,0
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Sedangkan kandungan gizi durian adalah sebagai berikut Dermawan (2013) :

Tabel 2.2 Kandungan gizi buah durian
Kandungan Gizi
Satuan
Jumlah
Energi

Kalori

134,0

Protein

2,4

Lemak

gr
gr

Karbohidrat

gr

28,0

Kalsium

7,4

Fosfor

mg
mg

44,0

Zat Besi (Fe)

mg

1,3

Vitamin A

175,0

Vitamin B1

SI
mg

Vitamin C

mg

53,0

Air

%

65,0

Bagian dapat dimakan

%

22,0

3,0

0,1

3. Starter
Penggunakan inokulum pada pembuatan tempoyak dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan starter basah atau starter
kering.
a. Starter Basah
Dalam penelitian Yuliana (2007), penggunaan starter basah atau
inokulum dalam bentuk cair menyumbang kandungan air tempoyak lebih
banyak sehingga tempoyak menjadi tampak lebih berair dari biasanya. Dalam
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penelitian tersebut, tempoyak yang diberi starter basah pada hari ke-0 hingga
hari ke -2 fermentasi mempunyai penampakan agak berair dengan tekstur
yang agak lunak, sedangkan tempoyak yang tidak diberikan starter memiliki
penampakan tidak berair dengan tekstur yang agak padat (Yuliana, 2015).

b. Starter Kering
Starter kering yang ditambahkan pada fermentasi tempoyak berupa ragi
yang telah dikeringkan. Pembuatan starter kering melibatkan proses
pengeringan yang dapat dilakukan dengan bantuan mesin pengering seperti
oven, oven vakum dan pengering beku atau dengan bantuan sinar matahari.
Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan starter kering adalah
viabilitas sel BAL, yaitu kemampuan hidup BAL setelah menjadi kultur
kering. Proses pengeringan terhadap starter kering dapat merusak sel-sel
bakteri, oleh karena itu perlu ditambahkan bahan pengisi berupa starter basah
yang berperan sebagai pelindung terhadap suhu pengeringan dan kondisi
lingkungan yang kering (Yuliana, 2015).

4. Fermentasi
Definisi fermentasi yaitu sebagai proses dekomposisi bahan organik
oleh mikroorganisme atau oleh enzim yang berasal dari tanaman atau hewan
(Walker dalam Yuliana, 2015). Hal ini berarti dalam proses fermentasi terjadi
penguraian senyawa dari bahan-bahan kompleks menjadi senyawa yang lebih
sederhana. Dalam ilmu pangan, fermentasi adalah salah satu cara
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pemanfaatan bahan makanan dalam rangka mengawetkan yang mempunyai
karakteristik relatif murah, mudah dan sederhana serta tidak tergantung pada
tempat dan musim. Selain itu, hasil dari fermentasi memberikan sifat tertentu
yang khas seperti aroma spesifik sehingga menjadi daya tarik konsumen
(Yuliana, 2015).
Umumnya, bakteri yang berperan penting dalam proses fermentasi
makanan adalah dari golongan bakteri asam laktat yang mempunyai
kemampuan memproduksi asam laktat dari karbohidrat dan dari kelompok
Acetobacter yang memproduksi asam asetat pada fermentasi sayur dan buah.
Hal penting yang diharapkan dalam proses fermentasi adalah bahwa mikrobia
yang dikembangkan saja yang tumbuh dan memperbanyak diri pada media
fermentasi, agar kondisi reaksi eksternal dan reaksi mikrobial dapat
dimanipulasi sehingga memproduksi pangan yang diinginkan (Yuliana,
2015).

a. Peranan mikroorganisme dalam produksi bahan makanan
Dalam memanfaatkan mikroorganisme untuk produksi bahan makanan
dilakukan dengan beberapa cara, antara lain aktivitas metabolisme spesifik
yang dimiliki oleh mikoorganisme dapat dimanfaatkan untuk mengubah
senyawa tertentu agar menghasilkan suatu produk yang lebih bermanfaat dan
mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi. Mikroorganisme juga dapat
menghasilkan produk berupa metabolik yang mempunyai nilai gizi tinggi
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atau produk metabolik yang dapat memperbaiki karakteristik dan
memperkaya cita rasa makanan. Banyak upaya telah dilakukan untuk
memperoleh

beberapa

jenis

enzim

penting

yang

dibentuk

oleh

mikroorganisme, karena enzim-enzim tersebut sangat penting dimanfaatkan
untuk meningkatkan mutu produk makanan dan minuman yang dibuat
(Radji, 2010).

b. Produk makanan dan minuman fermentasi
Memanfaatkan mikoorganisme dalam pengolahan bahan makanan
secara fermentasi telah lama dilakukan. Pembuatan bir sekitar 6000 tahun
SM dan pembuatan roti dengan bantuan ragi pada 4000 tahun SM adalah
pertama kalinya penggunaan fermentasi dalam pengolahan bahan makanan
dan minuman. Selanjutnya, mulai pada tahun 722 SM pembuatan kecap dan
tauco dengan cara fermentasi. Mulai dilakukannya produk hasil fermentasi
yaitu pada abad ke- 17, dengan memanfaatkan mikoorganisme Acetobacter
pada pembuatan asam asetat dan anggur sebagai bahan dasar. Selanjutnya,
pada abad 1817 mulai diproduksi enzim dari tumbuhan dan jaringan hewan
yang dapat memecah pati menjadi gula maltosa. Tahun 1860, pada ragi
ditemukan suatu enzim yang dapat mengubah sukrosa menjadi glukosa dan
fruktosa (Radji, 2010).
Fermentasi merupakan proses perubahan kimia suatu substrat organik
menjadi suatu produk tertentu melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh
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mikroorganisme. Pada saat ini, masyarakat banyak memanfaatkan nilai gizi
makanan dan minuman melalui hasil fermentasi dan banyak beredar di
pasaran, bahkan dimasukan dalam menu makanan sehari-hari karena dapat
dibuat dengan cara yang mudah, praktis, murah dan aman (Radji, 2010).

5. Bakteri Asam Laktat (BAL)
Bakteri asam laktat merupakan jenis bakteri yang memproduksi asam
laktat dalam jumlah besar dari karbohidrat berupa glukosa. Selain itu
memproduksi antimikrobia dan hasil metabolisme lain yang memberikan
pengaruh positif bagi produktivitasnya (Indriyati, 2010). Spesies utama BAL
dari genus Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactobacillus, dan
Streptococcus thermophillus (Fardiaz, 1989). Peran utama bakteri asam laktat
dalam industri pangan adalah sebagai pengasam bahan mentah dengan
menghasilkan produk akhir fermentasi yaitu asam laktat, asam asetat, etanol
dan CO2 (bakteri heterofermentatif) (Demazeaud dalam Nur, 2005).
Berdasarkan kemampuannya dalam memetabolisme glukosa dan
dalam menghasilkan produk akhir, bakteri asam laktat terbagi menjadi tiga
kelompok yaitu obligat homofermentatif, obligat heterofermentatif dan
fakultatif heterofermentatif (Salminem et al. dalam Yuliana, 2015). Berikut
merupakan tiga kelompok bakteri asam laktat :
a. Obligat homofermentatif yaitu hanya dapat memetabolisme gula melalui
jalur 6 glikolisis (GP). Merupakan kelompok bakteri yang tidak dapat
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mengkonsumsi pentosa. Produk yang dihasilkan hampir seluruhnya
berupa asam laktat.
b. Obligat heterofermentatif yaitu memetabolisme gula melalui jalur 6
fosfoglukonat/fosfoketolase (PKP). Pada kelompok ini produk yang
dihasilkan tidak hanya berupa asam laktat, tetapi selain itu dihasilkan
campuran produk yang mudah menguap seperti asetat, alkohol dan CO 2.
Produk campuran yang dihasilkan penting dalam menentukan aroma
harum dan rasa tertentu pada produk akhir fermentasi.
c. Fakultatif heterofermentatif yaitu memetabolisme gula melalui kedua
jalur yang sebelumnya, baik glikolisis maupun 6 fosfoglukonat/
fosfoketolase, kelompok bakteri ini dapat memfermentasi hexosa maupun
pentosa.

Berdasarkan tiga tipe fermentasi tersebut, dapat dikatakan bahwa
semua bakteri asam laktat dalam proses fermentasinya mempunyai reaksi
yang khas pada produk akhirnya. Seperti halnya bakteri jenis Streptococcus
dan Leuconostoc dalam fermentasinya menghasilkan jumlah asam yang
lebih sedikit. Heterofermentatif jenis Lactobacillus akan menghasilkan
jumlah asam yang sedang, diikuti oleh Pediococcus dan homofermentatif
jenis Lactobacillus akan menghasilkan asam dalam jumlah yang banyak
(Yuliana, 2015).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

Bakteri asam laktat dapat tumbuh baik dan meningkat, jika kebutuhan
yang diperlukan mendukung dalam proses pertumbuhannya. Kesulitan
tersebut diantaranya adalah waktu inkubasi, suhu, pH dan nutrisi yang
digunakan sebagai makanannya dalam proses fermentasi (Mallesha et al.
dalam Ayuti dkk., 2016).

6. Lactobacillus
Genus Lactobacillus merupakan kelompok bakteri asam laktat berupa
gram positif yang heterogen, memiliki bentuk batang (basil) hingga
berbentuk batang bulat, biasanya non-motil, bakteri ini tidak membentuk
spora, spesies fakultatif anaerobik. Lactobacillus memiliki pertumbuhan dan
karakeristik metabolisme yang sangat bervariasi dan memiliki bentuk sel
yang juga bervariasi, yaitu dari batang pendek atau hampir bulat hingga
bentuk batang panjang, tipis atau agak tebal, juga dapat berbentuk sel tunggal
atau rantai pendek hingga panjang. Dalam glukosa, pertumbuhan bakteri
Lactobacillus dapat menghasilkan asam laktat atau campuran asam laktat,
etanol, asam asetat, dan CO2 bergantung pada spesies. Beberapa spesies
bakteri dari genus ini juga menghasilkan diasetil. Banyak spesies bakteri ini
memanfaatkan laktosa, sukrosa, fruktosa, atau galaktosa, dan beberapa
spesies dapat memfermentasi pentosa (Sopandi, 2014).
Genus Lactobacillus mempunyai kelebihan yaitu dapat bertahan pada
kondisi pH rendah dan dapat tumbuh baik pada media fermentasi sederhana
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(Sunaryanto dkk, 2014). Untuk dapat bertahan hidup, bakteri Lactobacillus
membutuhkan suhu yang bervariasi sekitar 1-50oC, namun kebanyakan
digunakan sebagai biakan pemula dalam fermentasi pangan terkontrol dan
tumbuh baik pada suhu 25-40oC. Pada fermentasi alami beberapa spesies
digunakan untuk mendapatkan jenis-jenis pangan tertentu, yaitu pada suhu
rendah dan dapat tumbuh pada suhu 10-25oC. Menurut Sneath et al. dalam
Sopandi, 2014), pertumbuhan dalam karbohidrat dapat menurunkan pH
media hingga 3,5-5,0.

Lactobacillus casei
Lactobacillus casei merupakan bakteri gram-positif, bersifat anaerob,
bakteri ini tidak memiliki alat gerak, tidak menghasilkan spora, memiliki
bentuk yaitu batang atau basil dan merupakan bakteri yang berperan penting
dalam pencernaan. Selain itu L. casei merupakan spesies yang mudah
beradaptasi dan bisa diisolasi dari fermentasi produk ternak segar dan
fermentasi produk pangan segar. Umumnya strain L. casei dapat
memfermentasi

galaktosa,

glukosa,

fruktosa,

manosa,

manitol,

N-

asetilglukosamin, dan tagatose. Bakteri L. casei diperoleh dengan fermentasi
glukosa dan pembentukan asam laktat karena dalam proses fermentasinya L.
casei merupakan bakteri penghasil asam laktat. Asam laktat merupakan asam
hidoksi yang dapat diperoleh secara kimia dengan fermentasi mikroba. L.
casei dapat tumbuh pada media de Man Rogosa Sharpe Agar/MRS agar dan
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nutrisi pertumbuhan L. casei pada suhu 15oC, membutuhkan riboflavin, asam
folat, kalsium pantotenat, dan faktor pertumbuhan lain (Widodo dkk., 2003).

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Pada penelitian ini digunakan beberapa penelitian yang relevan sebagai acuan :
Tabel 2.3 Penelitian yang relevan
Penelitian
Hasil
Pengolahan Durian
Hasil yang diperoleh yaitu
(Durio zibethinus)
bahwa pembuatan tempoyak
Fermentasi (Tempoyak)
dapat dilakukan secara
spontan atau dengan
penambahan kultur (kering
dan basah)
Perubahan Karakteristik
Hasil yang diperoleh yaitu
Biokimia Fermentasi
bahwa perubahan
Tempoyak Menggunakan karakteristik biokimia (pH,
Pediococcus acidilactici total asam, total gula
Pada Tiga Tingkat
reduksi) tempoyak sangat
Konsentrasi Gula
dipengaruhi oleh lama
waktu fermentasi
Komponen Asam
Hasil yang diperoleh yaitu
Organik
bahwa asam organik yang
teridentifikasi pada
tempoyak adalah asam
sitrat, asam malat, asam
suksinat, asam laktat dan
asam asetat
Pengaruh Waktu
Hasil yang diperoleh yaitu
Fermentasi Tempoyak
bahwa perlakuan lama
Terhadap Sifat
waktu fermentasi
Organoleptik Sambal
berpengaruh terhadap rasa,
Tempoyak
aroma, tektur dan warna
tempoyak yang dihasilkan.

Referensi
Yuliana (2007)

Yuliana (2007)

Yuliana (2005)

Anggraini dan
Widawati
(2015)
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C. Kerangka Berpikir
Durian merupakan buah yang cukup digemari oleh masyarakat di
Indonesia, selain itu kandungan gizinya pun cukup tinggi. Namun demikian,
buah durian hanya dapat bertahan dalam waktu yang cukup singkat dan jika
sudah panen buah durian banyak yang berlebih. Umumnya masyarakat mengolah
durian menjadi berbagai macam makanan dan minuman. Salah satu cara untuk
mempertahankan daya awet buah durian, yaitu dapat diolah secara fermentasi
menjadi tempoyak. Oleh masyarakat biasanya tempoyak dibuat secara spontan
atau tanpa penambahan inokulum. Penamabahan inokulum atau starter dalam
pembuatan tempoyak dapat menghasilkan kualitas tempoyak yang lebih baik,
selain itu dapat mempersingkat waktu fermentasi tempoyak. Oleh karena itu,
perlu adanya penelitian tentang pembuatan tempoyak menggunakan starter
dengan perlakuan lama waktu fermentasi.
Penelitian ini akan menguji apakah perlakuan lama waktu fermentasi
memberikan pengaruh terhadap total asam tertitrasi, pH dan karakteristik
tempoyak yang dihasilkan. Selain itu, pembuatan tempoyak ini menggunakan
starter basah L. casei yang kemudian dihomogenkan. Penambahan starter
dimaksudkan untuk dapat menghasilkan tempoyak dengan kualitas yang lebih
baik dan dapat mempersingkat waktu fermentasi tempoyak. Penelitian ini
menggunakan waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 6 hari sebagai perlakuan
pada proses fermentasi. Hal ini dikarenakan fermentasi tempoyak secara
terkontrol hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, yaitu 2 – 4 hari. Oleh
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karena itu waktu 4 hari digunakan sebagai interval tengah untuk melihat
perbandingan dalam fermentasi tempoyak. Berikut ini merupakan bagan
kerangka berpikir :

.

Durian
(Durio zibethinus)
Durian berlebih

Memperpanjang
masa simpan
Kandungan gizi
tinggi

Tempoyak dapat
dibuat secara
spontan maupun
dengan
penambahan
kultur (kering dan
basah)

Dibuat
Tempoyak

Ditambahkan
Starter basah
L. casei

Fermentasi

Waktu fermentasi 2
hari, 3 hari, 4 hari,
5 hari dan 6 hari

Tempoyak

Uji statistik

TAT
(Total Asam tertitrasi)

pH

Gambar 2.1 Bagan kerangka berpikir

Karakteristik
(rasa, aroma, tekstur, warna)
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D. Hipotesis
Hipotesis yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah:
1. Perlakuan lama waktu fermentasi memberikan pengaruh nyata terhadap total
asam teritrasi (TAT), pH dan karakteristik tempoyak
2. Perlakuan dengan lama waktu fermentasi 6 hari adalah waktu optimal untuk
mendapatkan total asam teritrasi (TAT), pH dan karakteristik tempoyak
terbaik.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental laboratorium
dengan melakukan percobaan lama waktu fermentasi terhadap pH, total asam dan
karakteristik pada tempoyak menggunakan starter basah L. casei. Penelitian
eksperimen diartikan sebagai pendekatan penelitian kuantitatif yang paling
penuh, artinya memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab
akibat. Metode penelitian eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh
perlakuan tertentu terhadap variabel yang diukur dalam kondisi yang terkendali.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan
lama waktu fermentasi pada 5 perlakuan, yaitu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 6
hari untuk melihat waktu yang paling optimal dari perlakuan-perlakuan yang
digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa variabel diantaranya
variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol:
1. Variabel bebas : waktu fermentasi
2. Variabel terikat : pH, total asam dan karakteristik (warna, rasa, aroma,
tekstur)
3. Variabel kontrol : buah durian, starter basah dan inokulum L. casei

23
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B. Batasan Penelitian
1. Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah durian Petruk
(Durio zybethinus cv. Petruk) yang sudah matang di pohon dengan daging
buah yang lunak
2. Starter basah dibuat menggunakan kultur murni L. casei yang diinkubasi
selama 24 jam dan 48 jam dengan suhu 37°C.
3. Parameter yang diukur adalah pH (derajat keasaman) yang diukur
menggunakan kertas indikator pH universal, total asam yaitu jumlah asam
yang terkandung dalam sampel, diuji dengan cara titrasi menggunakan buret,
pada metode ini yang dihitung adalah berupa asam laktat, dan karakteristik
pada tempoyak yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur.
4. Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan lama
waktu fermentasi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 6 hari.
5. Tempoyak merupakan makanan yang berasal dari durian fermentasi.
Biasanya dibuat bumbu masakan, lauk yang dimakan dengan nasi dan
dijadikan sebagai sambal tempoyak.

C. Alat dan Bahan
Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Autoclave (GEA YX-2808)
2. Centrifuge (Hettich Rotanta/R)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

3. Mikroskop
4. Buret
5. Magnetic heated stirer (HMS-79)
6. Timbangan (Pioneer)
7. Gelas baker 100 ml dan 500 ml
8. Erlenmeyer 100 ml
9. Kaca benda
10. Kertas indikator pH universal
11. Jarum enten
12. Pipet volume dan pipet tetes
13. Tabung reaksi 15 buah
14. Alumunium foil
15. Rak tabung reaksi
16. Baskom
17. Toples kaca
18. Alat tulis.

Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.

Buah durian petruk (D. zybethinus cv. Petruk)

2.

Biakan murni L. casei

3.

Man Rogosa Sharpe (MRS) Broth
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4.

NaCl 3%

5.

NaOH

6.

Indikator Phenolphthalein (PP)

7.

Kristal violet

8.

Larutan iodin

9.

Larutan safranin

10. Alkohol
11. Akuades

D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Biologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta dan di Laboratorium Bioteknologi Industri Universitas
Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada bulan April hingga Juni 2016. Penelitian
ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap persiapan dan sterilisasi alat, tahap
pelaksanaan yang terdiri dari pembuatan starter dan pembuatan tempoyak, serta
tahap pengambilan data. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan dalam
penelitian:

1. Persiapan dan sterilisasi alat
a. Alat-alat yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu, lalu
disterilkan

menggunakan

autoclave

memperkecil peluang kontaminasi

dan

alkohol

dengan

tujuan
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b. Sterilisasi menggunakan autoclave (Gambar 3.1 A) dilakukan

pada

tekanan 1 atm dan suhu 121°C selama 15 menit. Alat yang tidak tahan
panas (Gambar 3.1 B) disterilisasi menggunakan alkohol
c. Jarum ose (Gambar 3.1 C) dan jarum enten disterilkan dengan
pembakaran dalam api bunsen.
A

Gambar 3.1

B

C

Proses sterilisasi alat menggunakan autoklaf, alkohol dan
bunsen.
A. Sterilisasi dengan uap panas bertekanan/ autoclave
B. Sterilisasi menggunakan alkohol
C. Sterilisasi menggunakan api bunsen

2. Pembuatan starter
a. Alat-alat yang sudah steril dan bahan-bahan yang diperlukan dalam
pembuatan starter dipersiapkan
b. Stok kultur L. casei diambil menggunakan jarum enten lalu ditumbuhkan
pada media MRS Broth 10 ml di dalam tabung reaksi
c. Media yang berisi L. casei diinkubasi pada suhu 37oC selama 48 jam
hingga terjadi kekeruhan pada media
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d. Media yang sudah mengalami kekeruhan, diambil sebanyak 3 ml dan
ditumbuhkan pada MRS Broth 100 ml di dalam labu erlenmeyer
e. Media yang berisi inokulum diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam
hingga media menjadi keruh seperti sebelumnya
f. Media yang sudah keruh diambil sebanyak 5 ml menggunakan pipet
volume, lalu dimasukkan ke dalam tube centrifuge sebanyak 15 tabung
g. Tabung yang berisi media disentrifugasi menggunakan centrifuge dengan
kecepatan 3000 rpm selama 10 menit
h. Supernatan dibuang dan pelet yang mengendap di dasar tabung digunakan
sebagai starter pada pembuatan tempoyak (Yuliana, 2007). Tahap-tahap
pembuatan starter dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 3.2) :

Gambar 3.2

A

B

C

D

Proses pembuatan starter
A. Hasil inkubasi L. casei selama 48 jam
B. Hasil inkubasi L. casei selama 24 jam
C. Starter sebelum disentrifugasi
D. Persiapan sentrifuse
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3. Validasi Starter
Untuk melihat validasi dari starter maka dilakukan pengecatan gram pada
starter yang akan ditambahkan pada fermentasi tempoyak.
a. Kaca benda dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan
dikeringanginkan
b. Jarum ose disterilkan dengan dipijarkan pada lampu bunsen, lalu starter
diambil menggunakan jarum ose secara aseptis (Gambar 3.2 A)
c. Starter diletakkan di atas kaca benda (Gambar 3.2 B) dan fiksasi dengan
cara dilewatkan di atas bunsen, kemudian dilakukan pengecatan gram
d. Kristal violet diteteskan di atas objek yang telah difiksasi (Gambar 3.2 C)
dan diamkan selama 60 detik, lalu dicuci dengan akuades steril
e. Larutan iodin diteteskan pada objek dan diamkan selama 60 detik, lalu
dicuci dengan akuades steril
f. Dilakukan dekolorisasi menggunakan alkohol selama 30 detik, lalu dicuci
dengan akuades
g. Larutan safranin diteteskan pada objek dan diamkan selama 60 detik, lalu
dicuci dengan akuades steril
h. Starter diamati di bawah mikroskop (Gambar 3.2 D). Untuk memperjelas
pengamatan, minyak emersi diteteskan pada objek, lalu diamati pada
mikroskop dengan perbesaran 1000x.
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Gambar 3.3

A
C

B

C

D

Proses pengecatan gram pada starter sebelum di sentrifuse
A. Pengambilan starter menggunakan jarum ose
B. Proses meletakkan starter pada kaca benda
C. Pemberian larutan pewarna pada starter
D. Proses pengamatan menggunakan mikroskop

4. Pembuatan Tempoyak
a. Kulit durian dibersihkan terlebih dahulu menggunakan sikat, lalu
disemprot menggunakan alkohol kemudian dicuci menggunakan akuades
steril. Hal ini untuk mendapatkan buah durian yang steril
b. Buah durian dibuka (Gambar 3.4 A) lalu daging durian dipisahkan dari
bijinya
c. Daging durian ditimbang sebanyak 50 gram untuk masing-masing
perlakuan lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah steril
d. Daging durian diicampurkan dengan garam (NaCl) sebanyak 3% secara
merata dalam wadah
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e. Starter yang telah dibuat ditambahkan lalu dihomogenkan (Gambar 3.4
B). Wadah ditutup rapat kemudian difermentasi (Gambar 3.4 C).
A

Gambar 3.4

B

C

Proses pembuatan tempoyak
A. Durian yang sudah dibuka
B. Proses pemberian starter secara aseptis
C. Durian yang akan difermentasi

5. Pengambilan Data
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data
kualitatif berupa uji karakteristik (uji organoleptik) tempoyak, yang meliputi
warna, rasa, aroma dan tekstur. Data kuantitatif berupa pengukuran pH dan
total keasaman tempoyak.
 Karakteristik Tempoyak
Karakteristik tempoyak diperoleh dengan melakukan uji organoleptik
yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur tempoyak. Pada uji
organoleptik ini, data diambil dengan cara pengisian kuisioner oleh
panelis terlatih yang terdiri atas 10 orang dan mempunyai kepekaan
cukup baik terhadap tempoyak, sehingga dapat membedakan tempoyak
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yang baik dan tidak. Panelis dalam penelitian ini adalah dari kalangan
mahasiswa yang berasal dari kalimantan barat dan kalimantan tengah.
Tempoyak memiliki rasa, aroma, tekstur dan warna yang khas, sehingga
dalam penelitian ini diperlukan panelis yang sudah terlatih dalam
pembuatan tempoyak.
 Pengukuran pH dan Total Asam
1. pH
a. Tempoyak diencerkan terlebih dahulu menggunakan akuades
sebanyak 100 ml di dalam gelas ukur
b. Kertas indikator pH universal dicelupkan ke dalam gelas
ukurselama ± 20 detik
c. Diamati dan dicatat pH akhir pada pembuatan tempoyak dengan
cara mencocokkan hasil pengukuran pH tempoyak dengan peta
warna yang terdapat pada wadah kertas indikator pH

2. Total Asam Tertitrasi (TAT)
a. Tempoyak diencerkan terlebih dahulu menggunakan akuades
b. Tempoyak ditimbang sebanyak 5 gram lalu dimasukkan ke dalam
labu erlenmeyer
c. Akuades ditambahkan sebanyak 100 ml lalu dihomogenkan
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d. Sampel

uji/

larutan

tempoyak

diambil

sebanyak

25

ml

menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu
erlenmeyer lainnya
e. Larutan tempoyak ditambahkan dengan indikator phenolptalin (pp)
2 - 3 tetes terlebih dahulu, lalu dititrasi dengan larutan NaOH 0,1
N hingga berubah warna menjadi merah muda.
f. Hasil pengukuran pH dan total asam tertitrasi dapat dilihat pada
gambar berikut (Gambar 3.6) :

Gambar 3.6

A

B

C

D

Pengukuran pH dan total asam tempoyak
A. Mencocokkan hasil pengukuran pH dengan
indikator pH universal
B. Perubahan yang terjadi pada pengukuran pH
C. Proses titrasi dengan larutan NaOH
D. Perubahan warna setelah titrasi
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Kemudian, jumlah total asam tertitrasi dihitung menggunakan rumus:
ml NaOH x N NaOH x Grek x FP
% total asam =

x 100%
Berat Bahan (gram) x 1000

Keterangan :

Normalitas (N) NaOH

: 0,1 N

Gram ekivalen (Grek) asam laktat

: 90

Faktor Pengenceran (FP)

:4

E. Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah data dari sampel melalui instrumen terkumpul.
Data kuantitatif (total asam tertitrasi dan pH) dianalisis menggunakan uji
homogenitas, uji normalitas, uji anova lalu uji Duncan. Sedangkan data kualitatif
dianalisis secara deskriptif, kemudian dilakukan pengamatan langsung terhadap
tingkat kesukaan panelis dan meminta untuk menyampaikan bagaimana
pendapatnya terhadap karakteristik tempoyak.

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi tambahan untuk
pembelajajaran di SMA pada materi Bioteknologi. Peserta didik diharapkan
dapat membuat fermentasi tempoyak ini sebagai implementasi pengetahuan yang
didapatkan mengenai fermentasi tempoyak menggunakan starter. Penelitian
pengaruh lama waktu fermentasi terhadap total asam, pH dan karakteristik pada
tempoyak menggunakan L. casei ini berhubungan dengan pelajaran biologi pada
materi “Bioteknologi” di kelas IX SMP dan kelas XII SMA.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Validasi Starter
Pada penelitian ini, langkah awal untuk memastikan bakteri yang tumbuh
adalah bakteri yang diinginkan, maka dilakukan pengecetan gram pada starter
yang telah dibuat sebelumnya. Pengecatan gram merupakan tahapan penting
dalam langkah awal identifikasi karena bertujuan untuk mempermudah
pengamatan agar diketahui struktur dinding maupun morfologi dari bakteri yang
nantinya akan dicocokkan dengan literatur. Setelah dilakukan pengecatan gram,
didapatkan hasil pengamatan seperti pada gambar di bawah ini :

b

a

Gambar 4.1 L. casei terpisah dan gerombol (a)
L. casei rantai panjang dan pendek (b)
Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada perbesaran 1000x, struktur
dinding bakteri pada pengecatan gram yaitu menghasilkan warna ungu. Hal ini
menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif. Bakteri
gram positif adalah bakteri yang memiliki dinding sel luar yang tebal yang

35
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terbuat dari polimer kompleks disebut dengan peptidoglikan (Radji, 2010).
Bakteri ini akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pengecatan gram karena
dinding selnya mengikat kristal violet lebih kuat.
Warna ungu pada bakteri gram positif disebabkan karena larutan-larutan
yang digunakan dalam pengecatan gram. Pada saat pemberian kristal violet sel
bakteri berwarna ungu, lalu diberi larutan iodin yang menyebabkan kristal violet
terbentuk di dalam sel, sehingga sel tetap berwarna ungu. Selanjutnya, ketika
diberi alkohol dinding sel mengalami dehidrasi, pori-pori menciut, kristal violet
tidak dapat keluar dari sel sehingga sel tetap berwarna ungu. Kemudian setelah
diberi larutan safranin, sel tidak berpengaruh karena safranin tidak dapat masuk
sehingga sel bakteri tetap berwarna ungu. Hal inilah yang menyebabkan warna
ungu pada bakteri gram positif.
Pernyataan Fardiaz (1989) mengenai prinsip pengecatan gram yaitu
kemampuan dinding sel terhadap zat warna dasar (kristal violet) setelah
dilakukan pencucian dengan alkohol 96% yang merupakan solvent organik.
Pemberian alkohol berfungsi untuk mencuci atau melunturkan kelebihan zat
warna pada sel bakteri (mikroorganisme). Dengan demikian kita dapat
mengetahui kemampuan dari dinding sel bakteri, jika komponen dinding sel kuat
mengikat warna, maka warna tidak akan tercuci sedangkan apabila bila
komponen dinding sel tidak kuat mengikat warna bahan dasar, maka warna akan
tercuci.
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Morfologi L. casei menurut Sopandi (2014), merupakan bakteri gram positif
yang heterogen, bersifat anaerob, tidak memiliki alat gerak, tidak menghasilkan
spora dan biasanya non-motil. Morfologi bakteri yang didapat yaitu, mempunyai
bentuk batang (basil), bentuk selnya batang pendek hingga batang panjang.
Seperti yang terdapat pada gambar hasil pengamatan, bahwa bakteri ini dapat
berbentuk sel tunggal dan membentuk rantai pendek hingga panjang (b), ada
yang membentuk gerombol (a) dan ada juga terpisah. Hasil pengamatan tersebut
sama dengan pernyataan Sopandi (2014), yaitu genus bakteri Lactobacillus
mempunyai bentuk sel yang bervariasi dari batang pendek atau hampir bulat
hingga batang panjang, tipis atau agak tebal, dapat membentuk sel tunggal atau
rantai pendek hingga panjang.
Berdasarkan kecocokan antara literatur dengan hasil pengamatan, maka
dapat dipastikan bahwa bakteri yang tumbuh pada starter yang telah dibuat
sebelumnya, merupakan bakteri Lactobacillus casei yang menghasilkan asam
laktat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bakteri yang telah diinokulasi
dapat digunakan sebagai starter pada pembuatan tempoyak. Starter inipun yang
nantinya akan berfungsi untuk membantu dalam proses fermentasi durian
menjadi tempoyak, baik dalam waktu fermentasi, pH, total asam dan karakeristik
pembuatan

tempoyak.

Diharapkan

tempoyak

yang

dihasilkan

dengan

penambahan starter mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan
tempoyak yang dibuat secara spontan.
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B. Analisis Total Asam Tertitrasi (TAT) dan pH
Selama proses fermentasi terjadi perombakan kimiawi sehingga menyebabkan
perubahan pada total asam tertitrasi (TAT) dan pH. Perlakuan lama waktu
fermentasi berpengaruh terhadap TAT dan pH tempoyak. Semakin lama waktu
fermentasi TAT semakin meningkat dan pH tempoyak semakin menurun.

a. Total Asam Tertitrasi (TAT)
Pada penelitian ini dilakukan uji TAT untuk mengetahui jumlah TAT yang
terbentuk selama proses fermentasi tempoyak. Metode yang digunakan untuk
menghitung TAT adalah dengan metode titrasi, di mana TAT menghitung
seluruh asam organik yang terkandung dalam tempoyak. Jumlah TAT merupakan
parameter yang mempengaruhi daya awet pada tempoyak, karena adanya
kandungan asam tersebut akan membuat tempoyak menjadi tahan lama. Hasil
perhitungan TAT dapat dilihat pada gambar berikut:
3.5

3

Jumlah TAT (%)

3
2.5
2

1,83

2,1

2,17

3 Hari

4 Hari

2,4

1.5
1
0.5
0
2 Hari

5 Hari

Waktu fermentasi (hari)
Gambar 4.2 Rata-rata jumlah TAT

6 Hari
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Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi maka
TAT yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan
peningkatan jumlah TAT yang terjadi pada setiap harinya. Pada perlakuan lama
waktu fermentasi 2 hari jumlah TAT yang terbentuk pada tempoyak adalah
1,83%, waktu fermentasi 3 hari 2,1%, waktu fermentasi 4 hari 2,17%, waktu
fermentasi 5 hari 2,4% dan pada waktu fermentasi 6 hari jumlah TAT yang
terbentuk terus mengalami peningkatan menjadi 3%.
Peningkatan TAT sangat berkaitan dengan meningkatnya jumlah L. casei
selama proses fermentasi. Hal ini didukung oleh Yuliana (2007) bahwa semakin
lama waktu fermentasi perubahan jumlah total bakteri asam laktat semakin
meningkat. Pertumbuhan L. casei didukung oleh ketersediaan makanan atau
nutrisi di dalam media selama proses fermentasi. Buah durian mengandung
glukosa sebanyak 2,7-4,79% (Yuliana, 2015). Glukosa ini yang kemudian
digunakan oleh L. casei untuk pertumbuhannya. Ketika makanan yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan dalam media fermentasi mendekati habis, maka
terjadi penurunan laju pertumbuhan L. casei, dan jumlah TAT akan tetap stabil.
Starter yang digunakan dalam penelitian ini adalah L. casei yang bersifat
heterofermentatif. Artinya, selama proses fermentasi, produk yang dihasilkan
tidak hanya berupa asam laktat saja. Dizon; Sharp; Salminem et al. dalam
Yuliana, 2015 mengatakan bahwa bakteri yang bersifat heterofermentatif juga
menghasilkan asam-asam organik lainnya, seperti asam malat, asam asetat dan
campuran produk yang mudah menguap seperti alkohol dan CO 2. TAT
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menghitung seluruh asam organik yang terkandung dalam tempoyak, sehingga
perubahan yang ditunjukkan TAT disebabkan adanya asam organik yang
diproduksi L. casei terutama asam laktat, asam malat dan asam asetat. Asam
yang terkandung dalam tempoyak berasal dari aktivitas bakteri L. casei yang
mengubah gula reduksi yaitu glukosa dan fruktosa menjadi asam-asam organik
pada tempoyak.
Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas, homogenitas dan uji anova
terhadap TAT, hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 7. Berdasarkan
hasil uji statistik menggunakan anova diperoleh nilai F hitung (2,70) < F tabel
(3,47) dengan level signifikan 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada beda
nyata pada setiap perlakuan, yang berarti perlakuan lama waktu fermentasi tidak
mempengaruhi TAT tempoyak. Tidak adanya beda nyata pada TAT dibuktikan
dengan hasil uji anova yang telah dilakukan (Lampiran 7). Meskipun rerata
jumlah TAT menunjukkan perbedaan, namun hasil uji statistik menunjukkan
tidak ada perbedaan yang nyata, maka hipotesis statistik ditolak.
Hal yang perlu diperhatikan selama pengujian TAT adalah kapan proses
titrasinya dihentikan. Proses titrasi dihentikan yaitu ditandai dengan perubahan
warna larutan yang dititrasi tepat berubah menjadi merah muda. Kesulitan yang
dialami dalam pengujian TAT adalah menentukan warna larutan akhir titrasi.
Adanya kesulitan dalam menyesuaikan hasil titrasi antara larutan satu dengan
yang lainnya, membuat warna akhir dari titrasi tidak terlalu sama.
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b. pH
Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran pH untuk mengetahui tingkat
keasaman atau kebasaan tempoyak dengan menggunakan pH indikator universal.
Nilai pH dalam suatu larutan menunjukkan jumlah konsentrasi H+. Semakin
tinggi nilai pH dalam suatu larutan tertentu, maka semakin sedikit ion H+ yang
terkandung dalam larutan tersebut dan sebaliknya, semakin rendah nilai pH maka
jumlah ion H+ akan semakin banyak. Suatu produk makanan akan lebih tahan
lama jika jumlah asam yang terkandung lebih banyak. Fermentasi tempoyak
merupakan fermentasi asam laktat, dimana dalam proses fermentasinya gula
diubah menjadi asam laktat dengan melibatkan bakteri asam laktat. Berikut ini
merupakan nilai rata-rata pH tempoyak:
6
5

5

4,67

4,67

pH

4

4

4

5 Hari

6 Hari

3

2
1
0
2 Hari

3 Hari

4 Hari

Waktu fermentasi (hari)
Gambar 4.3 Rata-rata pH pada fermentasi tempoyak
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Berdasarkan Gambar 4.3 perlakuan dengan waktu fermentasi 2 hari hingga 6
hari menunjukkan terjadinya peningkatan keasaman yang menyebabkan pH turun
dari 5 menjadi 4. Nilai rata-rata pH pada waktu fermentasi 2 hari yaitu 5 (asam),
waktu fermentasi 3 hari 4,67 (asam), waktu fermentasi 4 hari 4,67 (asam) dan
waktu fermentasi 5 hari dan 6 hari pH tempoyak menurun hingga 4 (asam).
Tempoyak atau durian fermentasi mengandung asam organik yang menyebabkan
tempoyak menjadi asam. Semakin lama waktu fermentasi maka konsentrasi
asam-asam organik tersebut semakin meningkat dan diikuti dengan penurunan
terhadap pH tempoyak. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.3.
Pernyataan Yuliana (2015) bahwa aplikasi kultur cair Pediococcus acidilactici
menghasilkan nilai rata-rata pH lebih rendah, karena inokulum dalam bentuk cair
lebih cepat beradaptasi dengan medium fermentasinya. Khususnya pada
penelitian ini menggunakan starter basah L. casei. Di mana kelebihan
menggunakan starter dalam bentuk cair adalah proses adaptasinya terhadap
media fermentasi berlangsung lebih cepat. Hal ini juga membuat L. casei dapat
tumbuh dengan baik dan cepat, sehingga menghasilkan asam-asam organik yang
menyebabkan terjadinya penurunan pada pH.
Selain itu banyaknya ion H+ yang menyebabkan pH turun dikarenakan
adanya asam organik pada tempoyak. Asam laktat (C3H6O3), asam malat
(C4H6O5) dan asam asetat (CH3COOH) ketika di dalam air asam-asam tersebut
akan melepaskan ion H+. Ion H+ yang terkadung dalam tempoyak dihitung
dalam pengukuran pH. Di mana pengukuran terhadap pH dilakukan secara
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kualitatif yaitu menggunakan kertas indikator pH universal. Kertas indikator pH
universal berupa kertas serap yang dilengkapi dengan peta warna. Oleh karena
itu perkiraan yang dilakukan pada uji pH yaitu berdasarkan kecocokan terhadap
warna larutan dan peta warna pada indikator pH universal. Keterbatasan
menggunakan kertas indikator pH universal dalam pengukuran pH adalah
identifikasi warna yang bersifat subjektif.
Pada TAT dilakukan uji normalitas, homogenitas, anova dan uji Duncan yang
dapat dilihat pada Lampiran 7. Uji statistik menggunakan anova menunjukkan
bahwa nilai F hitung (4,5) > F tabel (3,47) yang berarti signifikan (Lampiran 7).
Berdasarkan hasil uji anova maka dapat disimpulkan bahwa lama waktu
fermentasi berpengaruh signifikan terhadap pH tempoyak, yang berarti hipotesis
statistik diterima. Selanjutnya dilakukan uji Duncan untuk melihat hasil terbaik
pada setiap perlakuan. Hasil pH yang telah diuji Duncan dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil uji Duncan pada pH tempoyak
No

Waktu fermentasi

pH

1

2 Hari

5,00b

2

3 Hari

4,67ab

3

4 Hari

4,67ab

4

5 Hari

4,00a

5
6 Hari
4,00a
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji Duncan α = 5%.
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Hasil uji Duncan pada Tabel 4.1 menunjukkan perbedaan nyata pada
perlakuan 2 hari terhadap perlakuan 5 hari dan 6 hari. Berdasarkan hasil tersebut
perlakuan dengan lama waktu fermentasi 5 hari adalah waktu optimal yang
dibutuhkan tempoyak untuk mendapatkan pH terbaik. Hal ini dikarenakan waktu
fermentasi 5 hari sudah menunjukkan perbedaan nyata terhadap waktu fermentasi
2 hari, yang berarti ada pengaruh perlakuan lama waktu fermentasi terhadap pH
tempoyak. Perlakuan dengan

waktu fermentasi 5 hari mulai menunjukkan

peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan
konsentrasi asam laktat mulai terjadi pada waktu fermentasi 5 hari.
Nilai pH yang dihasilkan berbanding terbalik dengan nilai TAT, yaitu
semakin tinggi nilai TAT maka semakin rendah nilai pH tempoyak, begitu pula
sebaliknya. Waktu fermentasi berkaitan dengan nilai pH dan jumlah TAT yang
dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi, TAT tempoyak yang dihasilkan
semakin meningkat, diikuti dengan nilai pH yang semakin rendah (asam). Hal ini
seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu terjadinya peningkatan TAT dan
penurunan nilai pH tempoyak disebabkan oleh asam-asam organik yang dibentuk
oleh bakteri asam laktat selama proses fermentasi. Hasil uji TAT dan pH dapat
dilihat pada Lampiran 5.
Pada penelitian ini kadar garam yang ditambahkan adalah 3% dari berat bahan
masing-masing perlakuan yaitu 50 gram. Penambahan garam berfungsi untuk
meningkatkan tekanan osmosis, sehingga menyebabkan pelepasan cairan dari
bahan dasar yang difermentasi. Cairan tersebut mengandung gula yang dapat
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digunakan oleh L. casei untuk menghasilkan asam-asam organik. Terdapat juga
protein terlarut, mineral dan zat-zat lain yang dapat digunakan sebagai substrat
atau nutrisi bagi L. casei untuk pertumbuhannya.
Garam dan asam-asam organik dapat menghambat pertumbuhan mikrobamikroba penyebab kebusukan, sehingga membuat tempoyak menjadi tahan lama.
Secara umum pemberian garam oleh masyarakat yaitu dengan konsentrasi yang
berbeda-beda. Konsentrasi berbeda tersebut menghasilkan dua jenis tempoyak,
yaitu tempoyak asam dengan konsentrasi garam kurang dari 5% dan tempoyak
asin dengan konsentrasi garam lebih dari 5% (Yuliana, 2015). Penelitian ini
menghasilkan tempoyak asam karena menggunakan konsentrasi garam 3%.
Penambahan garam dengan konsentrasi rendah akan lebih mendukung
pertumbuhan bakteri asam laktat.

C. Uji Organoleptik
Uji organoleptik adalah berdasarkan penilaian panelis terhadap produk
tempoyak yang meliputi rasa, aroma, tekstur dan warna. Secara fisik, tempoyak
merupakan massa yang bersifat semi padat, berwarna putih sampai kekuningkuningan, memiliki cita rasa dan aroma yang kuat, yang disebabkan oleh asamasam organik yang terbentuk selama proses fermentasi. Pada parameter rasa,
aroma, tekstur dan warna, hasil perhitungan rata-rata menggunakan ketentuan
pembulatan. Angka dibelakang koma yang menunjukkan nilai ≤ 0.5 dibulatkan
ke bawah dan angka di atas > 0.5 dibulatkan ke atas.
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a. Rasa
Rasa merupakan tanggapan indera terhadap rangsangan saraf, diterima
melalui indera pengecap, yaitu lidah. Hasil rata-rata penilaian panelis terhadap

Skor rasa

rasa tempoyak dapat dilihat pada gambar berikut:
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4,1
2,89

2,99

3 Hari

4 Hari

3,36

2,23

2 Hari

5 Hari

6 Hari

Waktu fermentasi (hari)

Gambar 4.4 Nilai rata-rata terhadap rasa tempoyak
Keterangan skor rasa: (1) Sangat tidak asam (2) Tidak asam (3) Agak asam
(4) Asam (5) Sangat asam
Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh skor rasa mengalami peningkatan, yaitu
semakin lama waktu fermentasi nilai rata-rata semakin meningkat (Gambar 4.4).
Waktu fermentasi 2 hari menghasilkan nilai 2,23 (tidak asam), waktu fermentasi
3 hari 2,89 (agak asam), waktu fermentasi 4 hari 2,99 (agak asam), waktu
fermentasi 5 hari 3,36 (agak asam) dan waktu fermentasi 6 hari nilainya semakin
meningkat hingga 4,1 (asam). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu
fermentasi rasa tempoyak semakin asam. Perubahan rasa yang terjadi pada
tempoyak berasal dari BAL yang bekerja selama proses fermentasi dan
menghasilkan asam sebagai produk akhir. Tempoyak mengandung asam-asam
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organik yang telah dibentuk oleh BAL, yaitu asam laktat, asam asetat dan etanol.
Dapat dilihat pada gambar 4.4 bahwa semakin lama waktu fermentasi asam-asam
organik tersebut semakin meningkat, sehingga pada waktu fermentasi 6 hari
tempoyak menghasilkan rasa yang lebih asam dari fermentasi 2 hari. Rasa asam
yang dirasakan oleh lidah, dikarenakan asam organik tempoyak yang terlarut di
dalam air liur diterima oleh reseptor sensorik sebagai impuls saraf. Reseptor
sensorik meneruskan isyarat tersebut ke pusat pengecap di otak untuk
diterjemahkan, sehingga lidah dapat merasakan asam. Pada lidah terdapat bagian
yang berbintil-bintil disebut dengan ujung saraf pengecap, yaitu bagian yang
dapat merasakan rangsangan kimia. Setiap ujung pengecap memiliki sensitivitas
yang berbeda-beda, khususnya rasa asam yaitu terletak pada bagian tepi depan
lidah sebelah kiri dan kanan (Widia, 2015).
Parameter rasa dianalisis menggunakan uji normalitas, homogenitas, anova
dan Duncan (Lampiran 7). Hasil uji normalitas terhadap rasa menunjukkan
bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya hasil uji homogenitas menujukkan
bahwa nilai sig 0.002 < 0.005 (signifikan) yang berarti variansi pada setiap
sampel tidak sama (tidak homogen). Hasil perhitungan statistik menggunakan uji
anova menghasilkan nilai F hitung (17,24) > F tabel (2,57) dengan level
signifikan 0.05 (Lampiran 7). Uji anova terhadap rasa menunjukkan bahwa hasil
yang diperoleh yaitu signifikan yang berarti hipotesis statistik diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada perlakuan lama
waktu fermentasi terhadap rasa tempoyak. Selanjutnya dilakukan uji Duncan
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untuk melihat adanya beda nyata pada setiap perlakuan. Hasil uji duncan pada
aroma dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Hasil uji Duncan terhadap tempoyak
No
1

Waktu fermentasi
2 Hari

Rasa
2,23a

2

3 Hari

2,89a

3

4 Hari

2,99a

4

5 Hari

3,36b

5

6 Hari

4,10c

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji Duncan α = 5%.
Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji Duncan terhadap rasa tempoyak, yang
bertujuan untuk mengetahui perlakuan terbaik dan perlakuan manakah yang
memiliki perbedaan nyata. Dari hasil yang diperoleh, perlakuan dengan waktu
fermentasi 5 hari mulai menunjukkan perbedaan yang sangat nyata terhadap
perlakuan waktu fermentasi 2 hari, 3 hari, 4 hari dan 6 hari. Yuliana (2015)
mengatakan bahwa tempoyak yang disukai panelis umumnya mempunyai rasa
yang agak asam. Hal ini berarti waktu fermentasi 5 hari adalah waktu optimal
yang dibutuhkan untuk mendapatkan rasa tempoyak yang terbaik. Berdasarkan
tabel 4.2 waktu fermentasi 5 hari menghasilkan rasa tempoyak yang agak asam
jika dibandingkan dengan waktu fermentasi 6 hari. Tidak adanya beda nyata pada
perlakuan 2 hari terhadap 3 hari dan 4 hari, disebabkan karena terjadinya
peningkatan terhadap konsentrasi asam laktat mulai berlangsung pada fermentasi
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5 hari. Rasa asam yang dihasilkan oleh tempoyak sebanding dengan hasil uji
terhadap TAT. Pada TAT menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi,
total jumlah TAT semakin meningkat diikuti dengan rasa asam yang ditimbulkan
oleh tempoyak.

b. Aroma
Tempoyak memiliki aroma yang kuat yang disebabkan karena proses
fermentasi yang terjadi. Hasil rata-rata penilaian panelis terhadap aroma

Skor aroma

tempoyak dapat dilihat pada gambar berikut:
4.5
4
3.5
3
2.5
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1
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3,91

6 Hari

Waktu fermentasi (hari)

Gambar 4.5 Nilai rata-rata terhadap aroma tempoyak
Keterangan skor aroma: (1) Sangat tidak tajam (2) Tidak tajam
(3) Agak tajam (4) Tajam (5) Sangat tajam
Berdasarkan nilai rata-rata penilaian panelis terhadap uji aroma (Gambar 4.5),
waktu fermentasi 2 hari menghasilkan nilai 2,96 (agak tajam), waktu fermentasi
3 hari 3,09 (agak tajam), waktu fermentasi 4 hari 3,1 (agak tajam), waktu
fermentasi 5 hari 3,71 (tajam) dan pada waktu fermentasi 6 hari 3,91 (tajam).
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Semakin lama waktu fermentasi nilai rata-rata yang dihasilkan yaitu semakin
meningkat, dari aroma agak tajam hingga aroma tajam. Tempoyak memiliki
aroma khas yaitu sedikit asam (Anggraini & Widawati, 2015).
Aroma yang dapat dicium oleh panelis dikarenakan proses yang terjadi
melalui indera penciuman yaitu hidung. Hidung merupakan panca indra manusia
yang berfungsi untuk penciuman dan untuk pernafasan. Hidung memiliki
rambut-rambut halus (vestibulum nasi) pada sel pembau yang dapat membuat
manusia mencium bau. Pada saat bernapas, aroma tempoyak masuk ke dalam
hidung. Aroma tersebut akan larut di dalam selaput lendir yang berada pada
rongga hidung. Selaput lendir berfungsi sebagai indera pembau. Larutnya aroma
tempoyak pada selaput lendir akan merangsang rambut-rambut halus pada sel
pembau, dan akan diteruskan ke otak besar. Oleh otak besar, rangsangan tersebut
ditanggapi sehingga panelis dapat mencium aroma tempoyak yang masuk ke
dalam hidung (Wibowo & Paryana, 2009 ; Widia, 2015).
Bakteri asam laktat L. casei merupakan bateri penghasil asam laktat, yang
diperoleh dengan fermentasi glukosa dan pembentukan asam laktat. Pada
fermentasi tempoyak menghasilkan aroma asam yang tajam yaitu mulai waktu
fermentasi 5 hari. Aroma asam pada tempoyak disebabkan oleh BAL yang
menghasilkan produk berupa asam laktat selama proses fermentasi. Selain itu
aroma yang dihasilkan tempoyak yaitu aroma khas durian dan sedikit aroma
alkohol. Aroma alkohol yang dihasilkan tempoyak dapat disebabkan oleh buah
durian itu sendiri. Durian mengandung alkohol dalam bentuk etanol dan metanol,
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namun senyawa tersebut tidak stabil sehingga tidak dicantumkan dalam
komposisi kimia. Aroma alkohol juga dapat disebabkan karena jenis BAL yang
digunakan dalam fermentasi tempoyak adalah L. casei yang bersifat
heterofermentatif sehingga menghasilkan produk sampingan berupa alkohol.
Adanya aroma asam dan alkohol pada tempoyak jugga dapat disebabkan karena
selama proses fermentasi, terjadi penguraian gula menjadi alkohol dan
selanjutnya alkohol dioksidasi menjadi asam-asam organik (Anggraini, 2015).
Hasil yang diperoleh pada uji normalitas terhadap rasa menunjukkan bahwa
data berdistribusi normal. Pada uji homogenitas dihasilkan bahwa variansi pada
setiap sampel tidak sama (tidak homogen). Hasil perhitungan statistik
menggunakan uji anova menghasilkan nilai F hitung (5,40) > F tabel (2,57) yang
berarti hasil yang diperoleh adalah signifikan. Hal ini menunjukkan ada pengaruh
nyata pada perlakuan lama waktu fermentasi terhadap aroma tempoyak maka
hipotesis statistik diterima. Selanjutnya dilakukan uji Duncan untuk melihat
adanya beda nyata pada setiap perlakuan. Hasil uji Duncan pada aroma dapat
dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:
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Tabel 4.3 Hasil uji Duncan terhadap aroma tempoyak
No
1

Waktu fermentasi
2 Hari

Aroma
2,96a

2

3 Hari

3,09a

3

4 Hari

3,10a

4

5 Hari

3,71b

5

6 Hari

3,91b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada uji Duncan α = 5%.
Berdasarkan hasil uji Duncan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ada beda
nyata pada perlakuan 2 hari, 3 hari, 4 hari dengan perlakuan 5 hari dan 6 hari.
Berdasarkan hasil tersebut perlakuan dengan lama waktu fermentasi 5 hari adalah
waktu terbaik yaitu waktu optimal yang dibutuhkan pada proses fermentasi
tempoyak. Hal ini dikarenakan panelis lebih suka tempoyak dengan aroma yang
tidak terlalu tajam dan masih ada sedikit aroma khas dari buah durian.
Karakteristik tempoyak yang telah diuji menunjukkan bahwa semakin lama
waktu fermentasi terjadi perubahan tingkat pada rasa dan aroma tempoyak. Rasa
dan aroma yang dihasilkan saling mempengaruhi. Hal ini dikarenakan aroma
yang dapat dicium oleh hidung akan masuk ke dalam mulut melalui faring dan
akan larut dalam ludah. Selanjutnya merangsang reseptor pengecap sehingga
lidah dapat merasakan rasa melalui aroma (Anonimb, 2016). Waktu fermentasi 6
hari menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap rasa asam yang dihasilkan.
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Aroma yang dihasilkan juga mengalami perubahan yaitu dari aroma agak tajam
menjadi tajam. Hal ini disebabkan oleh adanya asam-asam organik tempoyak.

c. Tekstur
Tekstur merupakan parameter ukur yang dapat dirasakan melalui indera
pengecap atau dengan indera peraba. Hasil rata-rata terhadap uji tekstur dapat
dilihat pada gambar berikut:
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3,44

Skor tekstur

3.4
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3,53
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6 Hari
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Gambar 4.6 Nilai rata-rata terhadap tekstur tempoyak
Keterangan skor tekstur: (1) Sangat tidak lunak (2) Tidak lunak
(3) Agak lunak (4) Lunak (5) Sangat lunak
Skala/ uji analisis yang digunakan yaitu sangat tidak lunak hingga sangat
lunak. Hasil uji terhadap tekstur (Gambar 4.6) menghasilkan nilai rata-rata pada
hari kedua 3,16 (agak lunak), hari ketiga 3,44 (agak lunak), hari keempat 3,4
(agak lunak), hari kelima 3,55 (lunak) dan pada hari keenam 3,53 (lunak).
Panelis menilai tekstur tempoyak yaitu dengan indera pengecap dan
dideskripsikan sesuai dengan sifat tekstur yang dirasakan oleh lidah.
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Berdasarkan data rata-rata yang diperoleh pada setiap perlakuan menunjukkan
bahwa skor rata-rata tekstur tempoyak mengalami perubahan pada setiap harinya.
Perubahan tekstur yang terjadi pada tempoyak dapat disebabkan oleh adanya
kandungan air pada buah durian, sehingga membuat tekstur tempoyak menjadi
lunak. Durian matang mengandung air sekitar 55-67%. Pada penelitian ini,
durian yang digunakan dalam pembuatan tempoyak yaitu durian Petruk yang
sudah matang di pohon. Penggunaan durian Petruk dalam penelitian ini
dikarenakan memiliki buah yang tidak terlalu banyak mengandung air yang dapat
membuat tempoyak menjadi lebih berair atau lunak. Selain itu perubahan tekstur
juga dapat disebabkan karena penambahan garam pada pembuatan tempoyak.
Garam yang ditambahkan ke dalam tempoyak meningkatkan tekanan osmosis di
luar sel dan menyebabkan air keluar sel, sehingga membuat tempoyak menjadi
lunak. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka akan menyumbang banyak air
keluar sel sehingga tempoyak menjadi lebih berair atau lunak. Panelis dapat
merasakan tekstur melalui indera pengecap yaitu lidah, dimana pada lidah
terdapat papila yang dapat merasakan tekstur suatu makanan.
Hasil yang diperoleh pada uji normalitas terhadap tekstur yaitu data
berdistribusi normal. Hasil uji homogenetas menghasilkan nilai sig > 0.05 yang
berarti bahwa perlakuan lama waktu fermentasi memiliki varian yang sama
(homogen). Hasil perhitungan statistik menggunakan uji anova menghasilkan
nilai F hitung (1,08) < F tabel (2,57) yang berarti tidak signifikan, maka hipotesis
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statistik ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan lama
waktu fermentasi terhadap tekstur tempoyak hingga 6 hari.

d. Warna
Warna merupakan parameter organoleptik yang penting dalam sutau
produk makanan karena dapat menentukan tingkat kesukaan konsumen
terhadap produk makanan tersebut. Hasil rata-rata penilaian panelis terhadap
warna tempoyak dapat dilihat pada tabel berikut:
3

Skor warna
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Gambar 4.7 Nilai rata-rata terhadap warna tempoyak
Keterangan skor warna: (1) Putih (2) Putih kekuningan (3) Agak kuning
(4) Kuning (5) Coklat
Skala/ uji analisis pada warna yaitu warna coklat, kuning, agak kuning, putih
kekuningan hingga putih. Umumnya tempoyak memiliki warna yang sesuai
dengan warna bahan dasarnya yaitu durian dan bergantung dari varietas durian.
Waktu fermentasi yang semakin lama pada tempoyak akan memiliki warna
hingga kecoklatan akibat reaksi oksidasi. Berdasarkan masa simpannya
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tempoyak dapat bertahan hingga berbulan-bulan, dan apabila ditumbuhi jamur
maka temoyak sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nilai rata-rata yang
diperoleh terhadap uji parameter warna (Gambar 4.7) yaitu hari kedua 2,5 (putih
kekuningan), hari ketiga 2,01 (putih kekuningan), hari ketiga 2,39 (putih
kekuningan), hari keempat 1,96 (putih kekuningan) dan pada hari keenam 2,24
(putih kekuningan). Durian Petruk memiliki daging buah yang berwarna kuning,
namun warna yang dihasilkan tempoyak adalah warna putih kekuningan. Warna
putih kekuningan tersebut dapat disebabkan oleh umur simpan tempoyak dengan
jangka waktu yang pendek. Selain itu warna tersebut disebabkan oleh adanya
reaksi oksidasi yang terjadi selama proses fermentasi. Pada penelitian ini waktu
fermentasi yang dilakukan termasuk dalam waktu yang cukup singkat sehingga
warna tempoyak pun berwarna putih kekuningan. Dalam penyimpanan jangka
panjang, tempoyak akan menghasilkan warna kecoklatan sebagai akibat reaksi
oksidasi (Yuliana, 2015).
Hasil uji normalitas pada warna tempoyak yaitu data berdistribusi normal.
Pada uji homogenetas menghasilkan nilai signifikan > 0.05 yang berarti bahwa
perlakuan lama waktu fermentasi memiliki varian yang sama (homogen).
Berdasarkan uji statistik menggunakan anova menghasilkan nilai F hitung (1,04)
< F tabel (2,57). Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak
signifikan (Lampiran 7) yang berarti tidak ada pengaruh perlakuan lama waktu
fermentasi terhadap warna tempoyak hingga 6 hari. Hasil perhitungan rerata rasa,
aroma, tekstur dan warna dapat dilihat pada Lampiran 6.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian mengenai “Pengaruh Waktu Fermentasi Terhadap pH, Total
Asam dan Karakteristik Pembuatan Tempoyak dengan Starter basah Lactobacillus
casei” dapat menjadi pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. Berbagai aspek
dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Atas
(SMA) kelas XII pada materi Bioteknologi, khususnya pada produk bioteknologi
konvensioanal.
Aplikasi pada produk boteknologi konvensional adalah dengan mempelajari
tentang

prinsip

dasar

bioteknologi dan pemanfaatan produk

bioteknologi

konvensional. Umumnya masyarakat hanya mengetahui produk akhir dari
bioteknologi tanpa mengetahui proses yang terjadi, sehingga perlu adanya penjelasan
mengenai prinsip dasar dari bioteknologi tersebut. Selain itu menggunakan metode
ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu dapat berupa
penerapan bioteknologi. Pembelajaran akan dirancang agar peserta didik dapat
melakukan percobaan dengan membuat tempoyak. Melalui pembelajaran di sekolah
diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan siswa terhadap pemanfaatan
mikroorganisme dalam bioteknologi sebagai pengolahan bahan makanan.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain pembelajaran terkait dengan
penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kurikulum 2013. Perangkat
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pembelajaran berupa silabus, RPP dan instrumen pembelajaran (Lampiran 1, 2, 3 dan
4). Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan adalah:
3.10 Memahami

tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan

bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan
manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
4.10 Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk
yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Perlakuan lama waktu fermentasi memberikan pengaruh terhadap pH,
rasa dan aroma tempoyak. Namun tidak berpengaruh terhadap TAT,
tekstur dan warna tempoyak yang dihasilkan.
2. Perlakuan dengan lama waktu fermentasi 5 hari merupakan waktu
optimal untuk mendapatkan pH, rasa dan aroma tempoyak terbaik.

B. Saran
Pada penelitian ini, beberapa hal yang dapat menjadi saran, yaitu :
1. Pengujian TAT dengan metode titrasi perlu dilakukan dengan lebih teliti,
sehingga warna akhir pada titrasi dapat menghasilkan warna yang sama
2. Pengujian terhadap

pH

tempoyak

menggunakan pH meter.
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Lampiran 1
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit (4x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI.2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong,
kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif), menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan bangsa, serta memosisikan diri sebagai agen transformasi masyarakat dalam membangun peradaban
bangsa dan dunia.
KI.3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
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Kompetensi Dasar
1.1

Mengagumi
keteraturan dan
kompleksitas
ciptaan Tuhan
tentang prinsipprinsip
Bioteknologi

2.1

Berperilaku ilmiah:
teliti, tekun, jujur
sesuai data dan
fakta, disiplin,
tanggung jawab,dan
peduli dalam
observasi dan
eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan
pertanyaan dan
berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama,
berpendapat secara
ilmiah dan kritis,
responsif dan
proaktif dalam

Materi Pokok
 Prinsip dasar
bioteknologi
 Jenis-jenis
bioteknologi
 Bioteknologi
konvensional
(Fermentasi) dan
bioteknologi
modern (Rekayasa
Genetika)
 Produk
bioteknologi
konvensional dan
produk
bioteknologi
modern
 Manfaat dan
dampak negatif
bioteknologi pada
lingkungan serta
penanggulanganya

Pembelajaran
Mengamati
- Menyusun media dengan
panduan LKS yang telah
diberikan
- Mengamati ulang tugas
peta konsep yang telah
dibuat agar bisa
disharingkan
- Mengamati hasil
pembuatan tempoyak dan
mencatat hasilnya pada
lembar pengamatan yang
telah diberikan oleh guru
Menanya
- Bagaimana produk-produk
tersebut dapat dihasilkan?
Siswa diminta untuk
menjelaskan cara membuat
dan menyebutkan proses
apa saja yang terjadi!
- Bagaimana prinsip dasar
dari bioteknologi? Siswa
lain diberi kesempatan
untuk menjawab!
- Coba sebutkan produk
bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern
yang kalian ketahui?

Penilaian
Tugas
 Menyusun media
pembelajaran
berupa puzlle
 Mencari jurnal
terkait dengan
manfaat dan
dampak negatif
bioteknologi
 Menyusun peta
konsep manfaat
dan dampak
negatif
bioteknologi

Alokasi
Waktu
4 JP x 90
menit

Sumber
Belajar
 Buku siswa
 Buku
refrensi
berbagai
sumber

Praktikum
 Melakukan
percobaan produk
bioteknologi
konvensional
berupa tempoyak
Portofolio
 Laporan kegiatan
praktikum dan
presentasi kelas
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dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan
pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium.
3.10

4.10

Memahami tentang
prinsip-prinsip
bioteknologi yang
menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan.
Merencanakan dan
melakukan
percobaan dalam
penerapan prinsipprinsip bioteknologi
konvensional untuk
menghasilkan
produk dan

- Apa sajakah produk
bioteknologi yang sering
kita jumpai dalam
kehidupan sehari-hari?
- Apakah menurut kalian
semua produk bioteknologi
bermanfaat bagi kita?
- Masih ingatkah kalian apa
perbedaan dari prinsip
dasar bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi modern?

Tes tertulis
 Postest dan
pretest

Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)
- Mengkaji pustaka lain
untuk menyelesaikan LKS
yang diberikan
- Mensharingkan peta
konsep yang telah dibuat
lalu didiskusikan bersama
- Menganalisis dan
mendiskusikan hasil
pengamatan pembuatan
tempoyak
Menalar
- Mencocokkan jawaban
yang didapat dari berbagai
sumber dengan berdiskusi
dalam kelompok masingmasing
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mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan

- Memberikan pendapat
masing-masing terkait
dengan solusi atau
penanggulangan terhadap
dampak negatif yang
ditimbulkan
- Mencari pustaka/ sumber
lain dan mengaitkan
dengan hasil pengamatan
yang didapatkan
Mengkomunikasikan
- Menyampaikan hasil
diskusinya tentang tugas
yang telah diberikan
- Mensharingkan kembali
hasil dari diskusi dalam
kelompok kecil
- Mempresentasikan hasil
pengamatan yang didapat
di depan kelas
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: XII/ 2

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit (4x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI.2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,
santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai,
responsif dan proaktif), menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan bangsa, serta memposisikan diri sebagai
agen transformasi masyarakat dalam membangun peradaban bangsa
dan dunia.
KI.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
1

Kompetensi Dasar
1.1 Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan
tentang prinsip-prinsip
Bioteknologi

Indikator
1.1.1 Menunjukkan sikap
menghargai ciptaan Tuhan
tentang bioteknologi
1.1.2 Menunjukkan sikap kagum
dan syukur akan penerapan
bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari

2

3

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti,
tekun, jujur sesuai data dan
fakta, disiplin, tanggung
jawab,dan peduli dalam
observasi dan eksperimen,
berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan dan
berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, berpendapat
secara ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif dalam
dalam setiap tindakan dan
dalam melakukan
pengamatan dan percobaan di
dalam kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium.

3.10 Memahami tentang prinsipprinsip bioteknologi yang
menerapkan bioproses dalam
menghasilkan produk baru
untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam
berbagai aspek kehidupan.

2.1.1 Menunjukkan sikap teliti
dalam melakukan/
mengerjakan eksperimen
pembuatan tempoyak di
laboratorium
2.1.2 Menunjukkan sikap tekun
dalam pembuatan
tempoyak
2.1.3 Menunjukkan sikap jujur
dalam menyajikan data
hasil percobaan

3.10.1 Menjelaskan prinsip dasar
bioteknologi
3.10.2 Menjelaskan jenis-jenis
bioteknologi
3.10.3 Membedakan produkproduk bioteknologi
konvensional dan modern
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4

4.10 Merencanakan dan
melakukan percobaan dalam
penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional
untuk menghasilkan produk
dan mengevaluasi produk
yang dihasilkan serta
prosedur yang dilaksanakan

4.10.1 Membuat produk
bioteknologi konvenisonal
4.10.2 Menyusun laporan hasil
pengamatan produk
bioteknologi konvensional
4.10.3 Menyusun peta konsep
manfaat dan bahaya
penggunaan bioteknologi
serta penanggulangannya

C. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1

Melalui hasil pembuatan tempoyak siswa dapat menghargai ciptaan
Tuhan bahwa bioteknologi menghasilkan produk yang bermanfaat
bagi manusia

1.1.1.2

Melalui kegiatan refleksi siswa mampu menunjukkan rasa kagum
dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan manfaat dari
produk-produk yang dihasilkan dalam proses bioteknologi

2.1.1.1

Selama kegiatan praktikum siswa mampu menunjukkan sikap teliti
dalam melakukan kegiatan eksperimen pembuatan bioteknologi
konvensional berupa tempoyak di laboratorium

2.1.2.1

Selama melakukan kegiatan praktikum siswa mampu menunjukkan
sikap tekun dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional
berupa tempoyak

2.1.3.1

Setelah melakukan kegiatan praktikum siswa mampu menunjukkan
sikap jujur dalam menyajikan data hasil percobaan

3.10.1.1 Setelah kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan prisip dasar
bioteknologi
3.10.2.1 Setelah kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan jenis-jenis
bioteknologi
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3.10.3.1 Dengan media puzlle siswa mampu membedakan produk-produk
bioteknologi konvensional dan modern
4.10.1.1 Setelah melihat video siswa mampu membuat produk bioteknologi
konvensional berupa tempoyak
4.10.3.1 Setelah kegiatan praktikum siswa mampu menyusun laporan tertulis
pembuatan produk bioteknologi konvensional berupa tempoyak
4.10.3.1 Setelah kegiatan praktikum siswa mampu menyusun peta konsep
manfaat

dan

bahaya

penggunaan

bioteknologi

serta

penanggulangannya dalam kehidupan sehari
D. Materi Pembelajaran
Materi pokok: Bioteknologi
Sub materi:
-

Prinsip dasar bioteknologi (Pertemuan I)

-

Jenis-jenis bioteknologi (Pertemuan I)

-

Bioteknologi konvensional (Fermentasi) dan bioteknologi modern
(Rekayasa Genetika) (Pertemuan I)

-

Produk bioteknologi konvensional dan produk bioteknologi modern
(Pertemuan II dan IV)

-

Manfaat dan dampak negatif bioteknologi pada lingkungan serta
penanggulangannya (Pertemuan III)

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Pembelajaran kontekstual dan saintifik

Metode

: Eksperimen, presentasi, diskusi dan tanya jawab,
game puzzle, ceramah

F. Sumber Belajar
-

BP1 : Arief Priadi dan Tri Silawati, Sains BIOLOGI SMA Kelas XII,
2007, Jakarta: Yudistira
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-

BP2 : Arief Priadi, Biologi SMA Kelas XII, 2010, Jakarta: Yudistira

-

Internet

G. Media Pembelajaran
1.

Lembar Kerja Siswa (LKS)

2.

Alat/Bahan Praktek:


Durian



Garam



Wadah toples



Sendok



Media gambar “Puzzle”

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2 x 45 menit)
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Menyiapkan kondisi
belajar siswa

1. Menyiapkan suasana belajar yang
kondusif
2. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
3. Mengecek kehadiran siswa

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa

4. Guru menampilkan beberapa
gambar produk-produk bioteknologi
berupa tempe, yogurt, keju dan bir.
Lalu guru bertanya :
- Bagaimana produk-produk
tersebut dapat dihasilkan? Siswa
diminta untuk menjelaskan cara
membuat dan menyebutkan
proses apa saja yang terjadi!
- Bagaimana prinsip dasar dari
bioteknologi? Siswa lain diberi
kesempatan untuk menjawab!
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5. Guru memotivasi siswa dan
memberikan penjelasan sedikit
tentang produk-produk yang
ditampilkan
6. Guru menyampaikan materi dan
tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
7. Siswa membentuk kelompok yang
beranggotakan 4 orang
Inti (60 menit) Mengamati

Penutup (15
menit)

8. Siswa mengamati gambar pada LKS
yang telah diberikan oleh guru

Menanya

9. Siswa secara berkelompok
menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

10. Siswa mulai menyusun media puzzle
dengan panduan LKS yang telah
diberikan dan mencari pustaka lain
untuk menyelesaikan LKS

Menalar

11. Siswa mencocokkan jawaban yang
didapat dari berbagai sumber dengan
berdiskusi dalam kelompok masingmasing

Mengkomunikasikan

12. Masing-masing kelompok
menyampaikan hasil diskusinya
tentang tugas yang telah diberikan

Evaluasi

13. Kelompok lain dapat mengajukan
pertanyaan dan dapat menambahkan
atau memperbaiki pada kelompok
yang menyampaikan hasil
diskusinya

Apresiasi

14. Guru mengajak siswa yang lain
memberikan tepuk tangan kepada
kelompok yang telah menyampaikan
hasil diskusinya
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Klarifikasi

15. Guru membenarkan jawaban siswa
jika ada yang kurang tepat dan
menambahkan jika ada yang masih
kurang

Merangkum

16. Siswa diminta untuk merangkum
merangkum materi yang telah
dipelajari dengan mengajukan
pertanyaan kepada siswa

Merefleksikan

17. Siswa diminta untuk merefleksikan
pembelajaran yang baru saja
dipelajari

Tindak Lanjut

18. Guru memberikan tugas secara
berkelompok untuk membawa
bahan-bahan pembuatan tempoyak
(bioteknologi konvensional) dan
akan di lakukan praktikum pada
pertemuan selanjutnya

Pertemuan II (2x45 menit)
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Menyiapkan kondisi
belajar siswa sebelum
praktikum

1. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
2. Mengecek kehadiran siswa
3. Guru mengarahkan siswa untuk
membentuk kelompok yang
beranggotakan 4 orang
4. Guru mengajukan pertanyaan:
- Coba sebutkan produk
bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern yang kalian
ketahui?
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
6. Guru memotivasi siswa agar
semangat dalam mengikuti kegiatan
praktikum

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa
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7. Guru mengarahkan siswa untuk
berkumpul dengan kelompok
masing-masing
Inti (65 menit) Praktikum

8. Guru membagikan LKS panduan
pembuatan tempoyak secara spontan
pada masing- masing kelompok
9. Guru menjelaskan langkah kerja
pada siswa
10. Masing-masing kelompok mulai
melakukan praktek pembuatan
tempoyak secara spontan

Penutup (15
menit)

Apresiasi

11. Sebagai bentuk apresiasi terhadap
kelompok karena telah melakukan
praktikum dengan baik, guru
mengajak siswa bertepuk tangan

Klarifikasi

12. Guru menyampaikan kepada siswa
bahwa pembuatan tempoyak dapat
dilakukan secara spontan maupun
dengan penambahan inokulum, yaitu
untuk mendapatkan tempoyak yang
lebih terkontrol

Merangkum

13. Siswa diminta untuk merangkum
materi yang telah dipelajari dengan
mengajukan pertanyaan kepada
siswa

Merefleksikan

14. Siswa diminta untuk merefleksikan
pembelajaran yang baru saja
dipelajari

Tindak Lanjut

15. Guru memberikan tugas kepada
siswa untuk mencari jurnal,
kemudian dibuat peta konsep yaitu
tentang manfaat dan dampak negatif
bioteknologi pada lingkungan. Lalu
pada pertemuan selanjutnya
didiskusikan bersama
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Pertemuan III (2x45 menit)
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase
Menyiapkan kondisi
belajar siswa

Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa

Inti (55 menit) Mengamati

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Meminta salah satu siswa untuk
membuka pelajaran dengan doa
2. Mengecek kehadiran siswa dan
menanyakan kesiapan siswa untuk
belajar
3. Guru mengajukan pertanyaan :
- Apa sajakah produk bioteknologi
yang sering kita jumpai dalam
kehidupan sehari-hari?
- Apakah menurut kalian semua
produk bioteknologi bermanfaat
bagi kita?
4. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
5. Guru memotivasi siswa agar selalu
semangat belajar
6. Siswa dibagi dalam kelompokkelompok kecil
7. Setiap siswa mengamati ulang tugas
peta konsep yang telah dibuat agar
bisa disharingkan

Menanya

8. Guru memberikan pertanyaan terkait
dengan jurnal yang telah didapatkan
dan mengarahkan siswa dalam
kelompok sharing

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

9. Siswa dalam masing-masing
kelompok saling mensharingkan
peta konsep yang telah dibuat lalu
didiskusikan bersama

Menalar

10. Dari hasil diskusi siswa mulai
memberikan pendapat masingmasing terkait dengan solusi atau
penanggulangan terhadap dampak
negatif yang ditimbulkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78

Penutup (15
menit)

Mengkomunikasikan

11. Kemudian dalam kelompok besar/
kelas siswa diberikan kesempatan
untuk mensharingkan kembali hasil
dari diskusi dalam kelompok kecil

Evaluasi

12. Kelompok lain dapat mengajukan
pertanyaan dan melakukan diskusi
/tanya jawab, serta dapat
memberikan masukan jika ada yang
kurang dimengerti oleh siswa yang
lain

Apresiasi

13. Guru mengajak siswa yang lain
memberikan tepuk tangan kepada
kelompok yang telah menyampaikan
hasil diskusinya

Klarifikasi

14. Guru membenarkan jawaban siswa
jika ada yang kurang tepat dan
menambahkan jika ada yang masih
kurang

Merangkum

15. Siswa diminta untuk merangkum
materi yang telah dipelajari dengan
mengajukan pertanyaan kepada
siswa

Merefleksikan

16. Siswa diminta untuk merefleksikan
pembelajaran yang baru saja
dipelajari

Tindak Lanjut

17. Guru mengingatkan kepada setiap
kelompok praktikum untuk mencatat
hasil praktek pembuatan tempoyak
pada hasil pengataman yang telah
diberikan dan kemudian pada
pertemuan selanjutnya akan
didiskusikan bersama
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Pertemuan IV (2x45 menit)
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(20 menit)

Fase
Menyiapkan kondisi
belajar siswa
Melakukan apersepsi,
menyampaikan tujuan
pembelajaran dan
memotivasi siswa

Inti (60 menit) Mengamati

Kegiatan Guru dan Siswa
1. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
2. Mengecek kehadiran siswa
3. Guru mengajukan pertanyaan pada
siswa:
- Masih ingatkah kalian apa
perbedaan dari prinsip dasar
bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern?
4. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
5. Guru memotivasi siswa agar selalu
semangat belajar dan tidak mudah
putus asa.
6. Siswa diminta untuk mengamati
hasil pembuatan tempoyak dan
mencatat hasilnya pada lembar
pengamatan yang telah diberikan
oleh guru

Menanya

7. Guru memberikan pertanyaanpertanyaan terkait dengan hasil
pengamatan yang telah dilakukan
oleh siswa

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

8. Kelompok menganalisis dan
mendiskusikan hasil pengamatan
pembuatan tempoyak

Menalar

9. Siswa mencari pustaka/ sumber lain
dan mengaitkan dengan hasil
pengamatan yang didapatkan

Mengkomunikasikan

10. Setiap kelompok mempresentasikan
hasil pengamatan yang didapat di
depan kelas
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Penutup (10
menit)

Evaluasi

11. Kelompok lain dapat bertanya dan
menambahkan pada kelompok yang
sedang presentasi jika ada yang
masih kurang

Apresiasi

12. Guru mengajak siswa yang lain
memberikan tepuk tangan kepada
kelompok yang telah melakukan
presentasi

Klarifikasi

13. Guru membenarkan jawaban siswa
jika ada yang kurang tepat dan
menambahkan jika ada yang masih
kurang

Merangkum

18. Siswa diminta untuk merangkum
materi yang telah dipelajari dengan
mengajukan pertanyaan kepada
siswa

Merefleksikan

19. Siswa diminta untuk merefleksikan
hasil praktikum

Tindak Lanjut

14. Guru meminta siswa untuk
menyusun laporan sederhana terkait
dengan hasil pembuatan tempoyak
dan dikumpulkan pada pertemuan
selanjutnya.

I. Penilaian
Kompetensi dan Teknik Penilaian
a. Kognitif

: Tes tulis (Pretest dan Postest)

b. Afektif

: Lembar observasi

c. Psikomotorik

: Kinerja dan Laporan
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Bentuk Instrumen
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman skoring

Yogyakarta, Juni 2016
Peneliti

Oktaviani P. Megama
121434034
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA SISWA 1
(LKS)

Judul Kegiatan

: Game puzzle

Tujuan

:

1. Menjelaskan prisip dasar bioteknologi
2. Menjelaskan jenis-jenis bioteknologi
3. Membedakan produk-produk bioteknologi konvensional dan modern

Alat dan Bahan

:

1. Media puzzle
2. LKS

Prosedur

:

1. Masing-masing kelompok mendapatkan media puzzle (gambar produk
bioteknologi konvensional dan modern)
2. Setelah siswa mendapatkan LKS dan media pembelajaran, siswa mulai
menyusun gambar dan memberikan keterangan gambar
3. Siswa menjawab pertanyaan dalam LKS yang telah dibagikan dan berdiskusi
dalam kelompok tentang jenis bioteknologi (konvensional atau modern),
produk yang dihasilkan, dan prinsip dasar yang terjadi berdasarkan gambar?
4. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
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Jawablah pertanyaan di bawah ini!
Jelaskan prinsip dasar atau proses yang terjadi untuk menghasilkan produk
tersebut

dan

berilah

penjelasan

mengenai

langkah-langkah

dalam

pembuatannya!
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Jawablah pertanyaan di bawah ini!
Jelaskan prinsip dasar atau proses yang terjadi untuk menghasilkan domba
dolly tersebut!
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA SISWA 2
( LKS )
A. Judul Kegiatan : Praktikum Pembuatan Tempoyak
B. Tujuan

:

1. Membuat produk bioteknologi konvensional berupa tempoyak
2. Menyusun laporan tertulis pembuatan tempoyak
C. Alat dan Bahan :
1. Durian
2. Garam (1%, 2% & 3%)
3. Timbangan
4. Wadah
5. Sendok
6. Pisau
D. Prosedur

:

Langkah kerja pembuatan tempoyak
1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Buka durian dan pisahkan daging duriah dari bijinya
3. Timbang durian sebanyak 200 gram dan masukkan dalam wadah bersih
4. Tambahkan garam sebanyak 1% (kelompok 1 & 2), 2% (kelompok 3,4 &5)
dan 4% (kelompok 6,7 & 8)
5. Aduk dengan sendok bersih hingga homogen
6. Tutup wadah dengan rapat dan tempatkan pada suhu ruang
7. Lakukan fermentasi selama 14 hari
8. Setelah itu dilakukan uji organoleptik (rasa, aroma, tekstur dan warna) pada
tempoyak dan diukur nilai pH pada setiap perlakuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

Tabel hasil pengamatan

Jumlah
No. Kelompok konsentrasi
garam (%)

Keterangan uji organoleptik
Nilai
pH

Rasa

Aroma

Tekstur

Rasa

Kesimpulan:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Lampiran 4

INSTRUMEN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian Kognitif

a. Kisi-kisi Pretest
Indikator
C1
4.10.1 Membuat produk
bioteknologi
konvenisonal
Total soal

Jumlah

Soal
C2

C3

soal
C4

C5

C6

1

1

2

1

2

3

1

1

3

b. Soal Pretest
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi ? (15)
2. Sebutkan contoh produk bioteknologi konvensional (minimal 3) ? (15)
3. Jelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi
modern ? (20)

Perhitungan Nilai :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

INSTRUMEN PEDOMAN PENILAIAN
Instrumen Penilaian Kognitif

a. Kisi-kisi Postest
Indikator

4.10.1 Membuat produk

Jumlah

Soal
C1

C2

C3

soal
C4

C5

C6

1

bioteknologi
konvenisonal
Total soal

1

1
2

1

1

2

b. Soal Postest
1. Sebutkan

mikroorganisme

beserta

produknya

yang

berperan

dalam

bioteknologi konvensional yang anda ketahui (minimal 3) ? (20)
2. Tempoyak merupakan makanan khas beberapa daerah di Indonesia.
Umumnya masyarakat membuat tempoyak secara spontan dan hanya
menambahkan garam lalu ditutup. Namun pembuatan tempoyak juga dapat
dilakukan dengan penambahan starter atau inokulum untuk mendapatkan
tempoyak yang lebih terkontrol. Menurut anda, jelaskan perbedaan tempoyak
yang dibuat secara spontan dan atau dengan penambahan starter? (30)

Perhitungan Nilai :
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Pedoman Penilaian Kognitif
Pretest
No
1

2

3

Kunci Jawaban

Skor
Poin 15
Siswa menjawab
pertanyaan dengan
benar disertai
dengan penjelasan
yang lengkap

Bioteknologi adalah suatu bidang
biosains dan teknologi yang
menyangkut penerapan praktis
organisme
atau
komponenkomponen selulernya pada industri
jasa
dan
manufaktur
serta
pengelolaan lingkungan.
Contoh bioteknologi konvensional : Siswa menjawab
bir, wine, kecap, tempe, yogurt. pertanyaan dengan
Contoh bioteknologi modern : benar dan tepat
kloning, kultur jaringan, Bayi
tabung
Poin 20
Bioteknologi
konvensional Siswa menjawab
merupakan praktik yang dilakukan pertanyaan dengan
dengan cara sederhana, tanpa benar dan tepat
melakukan rekayasa genetika.
Sedangkan nioteknologi modern
merupakan praktik yang diperkaya
dengan teknik rekayasa genetika,
yaitu suatu teknik pemanipulasian
materi genetika.

Poin 10
Siswa menjawab
pertanyaan dengan
benar namun
dengan penjelasan
yang kurang
lengkap

Poin 5
Siswa menjawab
pertanyaan kurang
benar dan kurang
lengkap

Poin 0
Siswa tidak
menjawab
pertanyaan atau
jawaban salah

Siswa hanya
menjawab 2 contoh
pada masing jenis
bioteknologi

Siswa hanya
menjawab 1 contoh
pada masing jenis
bioteknologi

Siswa tidak
menjawab
pertanyaan atau
jawaban salah

Poin 10
Siswa menjelaskan
perbedaan antara
keduanya namun,
kurang lengkap

Poin 5
Siswa hanya
menjelaskan
bioteknologi
konvensional/
modern saja

Poin 0
Siswa tidak
menjawab
pertanyaan atau
jawaban salah
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Pedoman Penilaian Kognitif
Postest
No

Kunci Jawaban

1

Yogurt : Lactobacillus bulgaricus
& Streptococcus termophilus
Tempe : Rhizopus orizae
Tape : Shaccaromyces cerevisiae
Nata : Acetobacter xylinum
Bir : Shaccaromyces cerevisiae

2

Tempoyak spontan : menghasilkan
tempoyak yang memungkinkan
terjadinya kontaminasi atau
ditumbuhi oleh mikroorganisme
lain yang tidak dikehendaki.
Sedangkan tempoyak dengan
penambahan starter akan
menghasilkan tempoyak yang lebih
terkontrol yaitu dengan kualitas
tempoyak yang lebih baik, selain
itu dapat menekan pertumbuhan
mikroorganisme kontaminan.

Skor
Poin 20
Siswa menjawab
minimal 3 produk
dan
mikroorganisme
dengan penulisan
ilmiah yang benar
Poin 30
Siswa menjawab
pertanyaan dengan
benar disertai
dengan penjelasan
yang lengkap

Poin 10
Siswa menjawab 2
produk dan
mikroorganisme
dengan penulisan
ilmiah yang benar
Poin 20
Siswa menjawab
pertanyaan namun
kurang lengkap,
misalnya hanya
menyebutkan
menjelaskan
tempoyak secara
spontan

Poin 5
Siswa menjawab 1
produk dan
mikroorganisme
dengan penulisan
ilmiah yang kurang
benar
Poin 15
Siswa menjawab
pertanyaankurang
tepat dan tidak
lengkap

Poin 0
Siswa tidak
menuliskan
jawaban atau
jawaban salah

Poin 0
Siswa tidak
menjawab
pertanyaan atau
jawaban salah
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Instrumen Penilaian Kinerja
Kelas

: XII

Kelompok

: ............

No

Aspek

Skor

Kegiatan Penilaian
1

1

Persiapan

a. Alat dan bahan

2

Pelaksanaan

a. Membuat tempoyak

2

3

4

b. Pengambilan data
3

Kegiatan Akhir

a. Mengembalikan/ membereskan alat dan bahan

b. Pengumpulan laporan
Skor Total
Nilai

Pedoman Penilaian:
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Pedoman Penilaian Kinerja

Aspek
1. Persiapan
a. Alat dan bahan

2. Pelaksanaan
a. Membuat
tempoyak

Skor
1

2

3

4

Tidak
mempersiapkan alat
dengan lengkap dan
tidak mengetahui
kegunaan alat dan
bahan

Mempersiapkan alat
yang kurang
lengkap, namun
masih memahami
kegunaan alat alat
tertentu

Sudah
mempersiapkan alat
dengan lengkap dan
tepat, namun ada
beberapa alat yang
tidak dipahami
kegunaannya

Sudah
mempersiapkan alat
yang digunakan
dengan lengkap dan
tepat serta
mengetahui semua
fungsi dari semua
alat

Pembuatan
tempoyak tidak
sesuai dengan
prosedur kerja yang
telah ditetapkan

Pembuatan
tempoyak tidak
sesuai dengan urutan
langkah kerja

Pembuatan
tempoyak sudah
sesuai, namun tidak
konsisten dengan
penambahan garam

Pembuatan
tempoyak sudah
sesuai dengan semua
prosedur kerja yang
telah diberikan
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3. Kegiatan Akhir
a. Membersihkan
alat

b. Mengumpulkan
laporan

Tidak
membersihkan alat
yang telah
digunakan

Alat dibersihkan,
namun tidak
dirapikan

Alat dibersihkan dan
dirapikan, namun
tidak semua

Alat dibersihkan
semua dan dirapikan

Siswa tidak
mengumpulkan
laporan

Mengumpulkan
laporan tetapi tidak
sesuai dengan batas
waktu yang
ditentukan/ terlambat

Mengumpulkan
laporan, namun
kurang lengkap

Mengumpulkan
laporan tepat waktu
dan lengkap.
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Instrumen Penilaian Afektif

Kelas/ Semester

: XII/II

Materi

: Bioteknologi
Aspek

No

Nama

Teliti

Jujur

Disiplin

Tanggung
jawab

Jumlah

Nilai

skor

1
2
3
4
5
dst

Skor
Aspek

3

2

1

Teliti dalam mengerjakan

Jika semua

Jika hanya

Jika tidak ada

tugas

aspek

salah satu

aspek yang

Teliti dalam kegiatan

terpenuhi

aspek yang

terpenuhi

terpenuhi

praktikum.
Jujur dalam mengerjakan

Jika semua

Jika hanya satu Jika tidak ada

tugas

aspek

aspek yang

aspek yang

Jujur dalam mengolah data

terpenuhi

terpenuhi

terpenuhi

Tanggung jawab dalam

Jika semua

Jika hanya satu Jika tidak ada

kerja kelompok

aspek

aspek yang

aspek yang

Tanggung jawab dalam

terpenuhi

terpenuhi

terpenuhi

praktikum

membersihkan alat-alat
praktikum
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Disiplin dalam

Jika semua

Jika hanya satu Jika tidak ada

mengumpulkan laporan

aspek

aspek yang

aspek yang

Disiplin dalam berpakaian

terpenuhi

terpenuhi

terpenuhi

di sekolah

Pedoman Penilaian:
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Format Laporan Praktikum

A. Acara praktikum (5)
1.

Judul

2.

Waktu

3.

Tanggal

4.

Tempat

B. Tujuan (5)
C. Dasar Teori (10)
D. Alat, Bahan dan Cara Kerja (5)
E. Hasil Pengamatan (10)
F. Pembahasan (30)
G. Kesimpulan (10)
H. Daftar Pustaka (5)

Pedoman Penilaian Laporan Praktikum
Aspek

Acara Praktikum

Skor

Kriteria Penlilaian

1

Tidak menuliskan acara praktikum

2

Hanya menuliskan judul

3

Hanya menuliskan judul dan tempat

4

Hanya menuliskan judul, waktu dan tempat

5

Menuliskan acara praktikum dengan lengkap
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1
2
Tujuan Praktikum

4

Menuliskan 2 tujuan praktikum

4

6

8

10

Kerja

percobaan yang dilakukan
Menuliskan 1 tujuan praktikum

2

Alat, Bahan dan Cara

Tujuan praktikum tidak sesuai dengan

3

5

Dasar Teori

Tidak menuliskan tujuan

Menuliskan tujuan yang tepat, sesuai dan
lengkap
Dasar teori yang tidak sesuai dengan
praktikum
Dasar teori sesuai, tapi tidak menggunakan
referensi
Dasar teori sesuai, namun menggunakan
referensi dari internet (blog)
Dasar teori sesuai dan lengkap, tapi hanya 2
referensi buku
Dasar teori sesuai dan lengkap dengan
referensi yang terpercaya

1

Tidak menuliskan alat, bahan dan cara kerja

2

Hanya menuliskan alat dan bahan

3

Hanya menuliskan cara kerja

4

5
1
Hasil Pengamatan
6

Menuliskan cara kerja, tapi alat/bahan tidak
lengkap
Menuliskan alat, bahan & cara kerja dengan
lengkap
Tidak menuliskan hasil pengamatan
Hanya menuliskan hasil pengamatan
kelompoknya
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9
12
15
1
10

15
Pembahasan
20

Menuliskan hasil pengamatan tapi tidak
lengkap
Hasil pengamatan tidak memiliki judul
Menuliskan hasil pengamatan dengan tepat
dan benar
Tidak menuliskan pembahasan
Tidak sesuai dengan poin-poin pembahasan
dan tidak didukung oleh teori
Pembahasan sudah sesuai dengan poin-poin
tetapi tidak didukung teori
Pembahasan sudah sesuai dengan poin-poin
dan didukung teori, namun kurang lengkap
Membahas hasil percobaan sesuai dengan

30

poin-poin pembahasan secara lengkap dan
didukung dengan teori-teori yang digunakan

1
3

Kesimpulan

5
8
10
1

Daftar Pustaka

2
3

Tidak menuliskan kesimpulan
Menuliskan kesimpulan tetapi tidak menjawab
tujuan
Kesimpulan menjawab tujuan tetapi kurang
tepat
Menuliskan kesimpulan tetapi kurang lengkap
Menuliskan kesimpulan dengan lengkap serta
menjawab tujuan dengan benar
Tidak menuliskan daftar pustaka
Semua daftar pustaka berasal dari sumber
yang tidak terpecaya (blog, wikepedia, dll)
Daftar pustaka berasal dari sumber terpercaya
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namun kurang lengkap
Daftar pustaka dengan sumber yang terpercaya
4

dan lengkap, namun cara penulisan kurang
tepat
Menuliskan daftar pustaka dengan sumber

5

yang terpercaya (buku, jurnal, dll) secara
lengkap
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Lampiran 5
HASIL UJI pH dan TAT
No

Perlakuan

pH

Total Asam

1

A1

5

2 ml

2

A2

5

1,5 ml

3

A3

5

2 ml

4

B1

5

1,8 ml

5

B2

4

2,5 ml

6

B3

5

2 ml

7

C1

5

2 ml

8

C2

5

1,5 ml

9

C3

4

3 ml

10

D1

4

2,5 ml

11

D2

4

2,5 ml

12

D3

4

2,2 ml

13

E1

4

2,5 ml

14

E2

4

3,5 ml

15

E3

4

3 ml

Keterangan perlakuan :

A = 2 hari
B = 3 hari
C = 4 hari
D = 5 hari
E = 6 hari
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Lampiran 6
HASIL UJI ORGANOLEPTIK TEMPOYAK
Rasa

Aroma

Tekstur

Warna

Panelis
A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1

2.3

2.7

2.3

3.7

4.3

3

3.7

3.7

4

4

3.3

3.7

3.7

4.3

4

2.7

1.7

2.3

2.3

2

2

2

2

2.3

3.3

4

2

3.3

2.7

2.7

4

2.7

4

3.7

3.7

3.7

2

3.3

2

2

2.3

3

1.7

2.3

3.3

3

4.3

3

2.3

3

3

3.7

3

3.3

4

3.3

4

2.7

2.7

2.7

2

1.7

4

2.7

2.3

2.3

3

3.7

3.7

3.3

4

4

4

3.3

4

2.3

3.3

3.7

4

1.7

2.3

3

2.7

5

1.3

3

3.7

3.3

3.7

2

2.7

3.3

2.7

3.7

3

2.7

4

2.3

3.3

2.7

1.3

1.3

1

2.3

6

1.3

3.3

3.7

3.7

4.3

3.3

3.3

4.3

4.7

4

3.3

3.7

3

4

3.3

1.3

2.7

3.3

2.3

2.3

7

2.7

3.3

2.3

3.7

4

2.3

3.3

2.3

4.3

4

3

3

3.3

4

3

2.3

1.7

1.7

2

2.7

8

2.7

3

4

3.3

4

4.3

2.7

2.7

4

3.7

3.3

3.3

3

3.3

3

2

1

4

2

2

9

2.3

3.3

3.3

3.3

4.7

3

3

2.7

4

4

3

2.7

3.7

3.3

4

3

1

1

1

1.7

10

3.3

3.7

2.7

3.3

4

3

3.3

2.3

3.7

4

3.7

4

3.3

4

3.3

2.3

3

3.3

2

2.7

Ratarata

2.23

2.89

2.99

3.36

4.1

2.96

3.09

3.1

3.71

3.91

3.16

3.44

3.4

3.55 3.53

2.5

1.96

2.24

Keterangan perlakuan :

2.01 2.39

A = 2 hari
B = 3 hari
C = 4 hari
D = 5 hari
E = 6 hari
100
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Lampiran 7
Uji Normalitas pH, TAT dan Karakteristik (Rasa, Aroma, Tekstur, Warna)
Tempoyak

1. pH Tempoyak
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
pH
N

15
4.47
.516
.350
.350
-.316
1.357
.050

Mean
Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Normal Parametersa,b

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. TAT Tempoyak
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
TAT
N
Mean
Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Normal Parametersa,b

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

15
2.300
.5657
.169
.169
-.105
.653
.787
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3. Rasa

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hasil
N

50
3.114
.7962
.152
.107
-.152
1.077
.196

Mean
Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Normal Parametersa,b

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

4. Aroma

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hasil
N
Mean
Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Normal Parametersa,b

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

50
3.354
.6753
.156
.100
-.156
1.102
.176
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5. Tekstur
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hasil
N

50
3.416
.4748
.177
.177
-.145
1.248
.089

Mean
Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Normal Parametersa,b

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

6. Warna
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hasil
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme
Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

50
2.220
.7267
.116
.116
-.101
.821
.510

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Pengujian

normalitas

dilakukan

dengan

menggunakan

uji

normalitas

Kolmogorov-Smimov. Hasil yang diperoleh pada tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai sig > 0.05 yang berarti bahwa data pH, TAT, rasa, aroma, tekstur dan warna
tempoyak yang didapatkan berdistribusi normal.
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Uji Homogenitas pH, TAT dan Karakteristik (Rasa, Aroma, Tekstur, Warna)
Tempoyak
1. pH Tempoyak
Test of Homogeneity of Variances
pH
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
12.000
4
10
.001
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
levene statistik 12.000 dan nilai sig < 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan lama waktu fermentasi tempoyak terhadap pH memiliki varians
yang tidak sama (tidak homogen).
2. TAT Tempoyak
Test of Homogeneity of Variances
TAT
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
1.586
4
10
.252
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
levene statistik 1.586 dan nilai sig > 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan lama waktu fermentasi tempoyak terhadap TAT memiliki
varians yang sama (homogen).
3. Rasa
Test of Homogeneity of Variances
Hasil
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

5.135
4
45
.002
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
levene statistik 5.135 dan nilai sig < 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan lama waktu fermentasi tempoyak terhadap rasa memiliki
varians yang tidak sama (tidak homogen).
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4. Aroma
Test of Homogeneity of Variances
Hasil
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
3.407
4
45
.016
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
levene statistik 3.407 dan nilai sig < 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan lama waktu fermentasi tempoyak terhadap aroma memiliki
varians yang tidak sama (tidak homogen).

5. Tekstur
Test of Homogeneity of Variances
Hasil
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.556
4
45
.202
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
levene statistik 1.556 dan nilai sig > 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan lama waktu fermentasi tempoyak terhadap tekstur memiliki
varians yang sama (homogen).

6. Warna
Test of Homogeneity of Variances
Hasil
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
2.328
4
45
.071
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
levene statistik 2.328 dan nilai sig > 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan lama waktu fermentasi tempoyak terhadap warna memiliki
varians yang sama (homogen).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

Uji Anova

1. pH Tempoyak
Source of
Variation
Between Groups
Within Groups

2.4
1.333333

MS
4
0.6
10 0.133333

Total

3.733333

14

SS

df

F

P-value
4.5 0.024487

F crit
3.47805

2. TAT Tempoyak
Source of
Variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS
2.326667
2.153333

df

4.48

MS
4 0.581667
10 0.215333

F
P-value
2.701238 0.092273

F crit
3.47805

14

3. Rasa
Source of
Variation

SS

Between Groups
Within Groups

18.7972
12.263

4
4.6993 17.24443
45 0.272511

Total

31.0602

49

df

MS

F

P-value
F crit
1.21E08 2.578739

4. Aroma
Source of
Variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS
7.2532
15.091
22.3442

df

MS
4
1.8133
45 0.335356
49

F
P-value
F crit
5.407097 0.001214 2.578739
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5. Tekstur
Source of
Variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS
0.9732
10.074

df

11.0472

MS
4
0.2433
45 0.223867

F
P-value
F crit
1.086808 0.374452 2.578739

49

6. Warna
Source of
Variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS
2.194
23.686

df
4
45

25.88

MS
F
0.5485 1.042071
0.526356

49

Uji Duncan
1. pH Tempoyak
pH
Duncan
Perlakuan
D
E
B
C
A
Sig.

N
3
3
3
3
3

Subset for alpha = 0.05
a
b
4.00
4.00
4.67
4.67
4.67
4.67
5.00
.064
.311

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

P-value
0.39617

F crit
2.578739
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2. Rasa
Hasil
Duncan
Rasa

N

Subset for alpha = 0.05
a
b
c
2 Hari
10
2.230
3 Hari
10
2.890
4 Hari
10
2.990
5 Hari
10
3.360
6 Hari
10
4.100
Sig.
1.000
.062
1.000
Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.

3. Aroma
Hasil
Duncan
Aroma

N

Subset for alpha = 0.05
a

b

2 Hari

10

2.960

3 Hari

10

3.090

4 Hari

10

3.100

5 Hari

10

3.710

6 Hari

10

3.910

Sig.

.615

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.

.444

